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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  خانم شهپر از تهران ١

 ۶ یشهباز یسخنان آقا ٢

 ٨  از کرج  عل  یآقا ٣

١١  از تهران نندهیخانم ب ۴  

٣١  از مل آباد اراک ونسی یآقا ۵  

۴١  یشهباز یسخنان آقا ۶  

۵١  اصغر از مشهد یآقا ٧  

 ١٧  یشهباز یسخنان آقا ٨

٨١  پسرشان از کرج  نیرحسیو دخترشان سارا و ام نندهیب یآقا ٩  

١٢  یشهباز یسخنان آقا ١٠  

٢٢  از هشتگرد نندهیخانم ب ١١  

٢١  ٢۴  یشهباز یسخنان آقا 

٣١  ٢۵  ز ی از تبر نندهیخانم ب 

۴١  ٢۶  یشهباز یاز هشتگرد با سخنان آقا نندهیخانم ب 

۵١ ٧٢  الن یاز گ نندهیخانم ب   

۶١ ٠٣  از اصفهان اری داد یآقا   

٠٣  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -  

٧١ ١٣  از اصفهان عل  یآقا   

٨١ ٣٣  یشهباز یسخنان آقا   

 ٣۵  شهر اصفهان   نی از زر تایو خانم  ارا یو خانم ت نی خانم زر ١٩

٠٢  ٣٨  یشهباز یسخنان آقا 

١٢  ٣٩  ایاز استرال مرجانخانم  

٢٢  ۴١  سارا از آلمانخانم  
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  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۴۴  یشهباز یسخنان آقا ٢٣

 ۴۵  رانیاز ا  الیخانم ل ٢۴

 ۴٩   از اصفهان نیخانم پرو  ٢۵

  یاز جوزان نجف آباد با سخنان آقا دا یخانم فرخنده و خانم آ  ٢۶
  ی شهباز

۵١ 

 ۵۴  یشهباز یسخنان آقا ٢٧

 ۵۴  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -

٨٢  ۵۵  ی شهباز یاز ونکوور با سخنان آقا عل یو آقا دهیخانم سع 

٩٢  ۶١  از کانادا  ماین یآقا 

٣۶  یشهباز یسخنان آقا ٣٠  

 ۶۴  یشهباز  یبا سخنان آقا شی خانم شهپر از اتر ٣١

 ۶٩  رزانهخانم ف ٣٢

 ٧١  یشهباز یخانم اکرم از نجف آباد با سخنان آقا ٣٣

 ٧۴  ن ی از قزو نی حس یآقا ٣۴

 ٧۶  از مهاباد  نهیخانم ام ٣۵

 ٧٩  یشهباز یاز کانادا با سخنان آقا سای خانم پر ٣۶

 ٨٣  ی شهباز یخانم مهتاب از کوهدشت لرستان با سخنان آقا ٣٧

٨٣  ٨٧  یشهباز یسخنان آقا 

 ٨٧  �🔹🔹�وم سبخش   انپای�🔹🔹� -
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  خانم شهپر از تهران  ‐١
  

  . من شهپر هستم از تهران.  دی ! باالخره. ببخششود! باورم نم شود. باورم نم یشهباز یآقا کنم،عرض م  سالم

  .  دی بش  قینفس عم   ی. بله،  کنمخواهش م آقای شهبازی:

دو سال است    دارم، ول  یی! من ده سال است که برنامۀ شما را با آن آشنامن! چه سعادت  ی خدا  ، چه سعادت  شهپر:  خانم

  نه ی آ  یطلب در من بود، جلو  ن یا   داشتم، از بچ   شهیکردم که، چون طلب را هم    و سع  کنمخودم کار م  یکه متعهدانه رو

  یهاراه رفته و نرفته را رفتم، انواع و اقسام کتاب  هزارتا  کنم؟چار م  جانیمن ا   م؟یمن ک  دمیپرس از خودم م  ستادمی اوام

عرفان  خودشناس دن  یهاو  هم  ایمختلف  که  در موالنا  را  خودم  تا گمشدۀ  مطالعه کردم  ول  شهیرا  داشتم،  عرق  او     به 

که ما چقدر    ماننادان   ن یاز ا  د یآگاه کرد   رامن! ما    یمثل شما که، اوه خدا  یزینداشتم به او و با وجود عز    متأسفانه شناخت

  !  میدانست نم  زی چچی ه ؛یشهباز یآقا م، یدانستنم  ز یچچی که ه  فهممو تازه م  م ییدانا  میکرد و چقدر فکر م م ینادان بود

  .نیآفر آقای شهبازی:

که توانستم با شما    سعادتمندم    ل یخ  کنم، تشر م    لیممنون هستم از شما، خ   ل ی. و من خدانستمنم  ز یچ چیه  شهپر:  خانم

  صحبت بنم.  

  . کنمخواهش م آقای شهبازی:

  .  میبو  دیکه چه با   دانمنم  دانم، و من نم  شهپر: خانم

  .  دی. عجله نکن دیبش  ق ینفس عم  ی آقای شهبازی:

در رابطه با درد آگاهانه است،    شانیا  ١۴٧  غامیپ   یممنونم برا   لیمن خ  سایفقط تشر، فقط تشر. و از خانم پر   شهپر:  خانم

و    کنند دارند پخش م    آگاه  قدر نیها، از همه و همه که اممنونم، از بچه  ل یجان خ  ه یمن را آگاه کردند. بعد از هد  لیخ

به  یخوب   یهاام ی مدد خداوند باشم و پ  قعبتوانم دروا  یمن هم روز  دوارمیام ب هربتوانم بدهم.  را    نیاز ا  شی حال وقتتان 

  فرصتم هم تمام شده.   کنم. فکر م رمیگ نم

  .  بایز  لیخ  با،یز  لیممنونم، خ  آقای شهبازی:

  قربان شما. بازم ممنونم.  شهپر: خانم
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  یشهباز یسخنان آقا ‐٢
  

  انیو خودشان را ب  کنندبرنامه کم م   ن یکه در ا  هم از تمام کسان  شانیهم از ا   سا،یخانم پر   اناتیاشاره کردند به ب   بله،

  . کنمتشر م  کنندم

برنامه   نیتا ا کنندصد نفر فعاالنه شب و روز کار م میبو  دی. واقعاً شاستمیفقط من ن  ول  د،ینی ب شما بنده را م   دی کن  توجه

  .  د یشما قدرش را بدان دوارمی. امشودصورت به شما ارائه م ن یبه ا

  یتا معنا در درون شما برا د،ی کن تکرار م  د،یکنموالنا را تکرار م  اتیاب نیا  د،یکن مبه برنامه گوش   د،یقدرش را بدان  اگر

طور که  واقعاً آن  ایآ   د، یچقدر درد دار  د،یدار   چه اشاالت   د،ی هست   که در چه وضع  دی نی شما باز بشود و شما خودتان را بب

    د؟ یپندار کمال دار  ی  ای  د؟یهست د یگوموالنا م 

پخش    ات یاب   ن یبود که ا  میبرنامه را شروع کردم واقعاً آرزو  نی که من ا   شی سال پ   ودو ستیب   عن یکه    ی روز   ی  ،یروز   ی

خدا را شر، واقعاً به مدد خداوند    ریرا بدانند که وجود دارند. امروز د  هانیحداقل ا  یاعده  ی   فتد، یبشود و دهان مردم ب

  .  میباالتر رفت  ل یخلیاست که از آن حد خ 

  ل یخلیو از آن خ   دمیرس  خواستمکه م  یزی من آن چ عن ی  کنند،را تکرار م   اتیاب   نیساله، چهارساله اسه  یهابچه امروز

  بود.   ن یهدف من هم نیشخصه. ا گذشتم، به

  نه؟  ایشما   یدارد برا   معن  ن ی«شُر دارد» اصال ا  میگو م  دانمتا برنامه اجرا شده، شُر دارد. واقعًا من نم ٩۴١ و

شانس بود،    دانمبرنامه، حاال نم   نیمثل موالنا که در عالَم تک است پخش شد در ا   بزرگ  ی که دانش    همچو موهبت  ی

  . دی ریکم نگ را دست نیهرچه بود شما ا ایلطف خدا بود  

وسعت    ن یبه ا  بزرگ    یتا حاال نبوده که  یزی . همچو چکنندبرنامه و موالنا نگاه م ن یبه ا  ی ریس با حالت شم یاعده  ی

ما شد،    ب یسعادت نص  نیبار ا  نیپخش بشود، که همه بشنوند. نبوده تا حاال، اول  یعاد  یهاآدم  یدر سطح جامعه و برا

  .  نندگانیمن و همارانم و شما ب  عنی

نداشت،    اشال  خوردغذا م   فیاختراع صابون آدم با دست کث   ندی گوحاال قبل از م   ن،یا   د یدان شما خودتان م   ر ید  و

که    دی دان. اآلن هم شما ممیقبل از غذا و با دست آلوده غذا نخور  م ییدستمان را بشو دی ما با  ریصابون نبود، بعد از آن د

  .نهی مثل رنجش، مثل ک ، ذهنمن یدردها ف یبه کث  لودهآلوده به چرک شده، آ تانیاریهش  نیا

را   نهی کمن گفتم. انسان   انوریاست، او نگفت س  انور» یرا موالنا واقعاً من هم مثال زدم مثل «س نه» ی «ک ٩۴١در برنامۀ  بله،

  . کندو با خودش حمل م  رنجدم  لیدلیب   کند،حمل م لیدلیب 

  ۀ یاصطالح تهفعاالنه در به  ایخودشان   انیصورت بکه به   از تمام کسان  برماسم نم   کنم صحبت، اوال تشر م  ن یاز ا  منظور

  شما قابل فهم است.   ی که برا آورنددر م   ها را به صورت. برنامهکنندها کم م برنامه

 م  یسازخالصه  مثال ،موالنا را م   یها را، شعرهاحرف  ن یکاغذ ا  ی رو  کنند فیدیصورت پ شما به  سند ینوا  )PDF(   مد یتوان  

  . دیکن  )print(  نتی پر ت یسااز وب  راحتبه
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  7صفحه: 

هم از نظر    دی خودتان کار کن  یرا هم رو   یهم قانون معنو  د،ی قدرش را بدان   د یکتاب است. و شما با   ی   ها نیاز ا  هرکدام 

  نرود.    نیبرنامه از ب  نیکه ا  د یجبران کن  یماد

است که شما قدر    نیا  اش معن  نیضرر دارد. ا  ل یخ  نیو ا  شودشما اجرا نم   لۀیوسبه  اندازۀ کاف«قانون جبران» به  نیا  و

  از دستتان خواهد رفت.  دی بن یناشرو اگر   د یناشر هست د،یدانبرنامه را نم  نیا
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  از کرج  عل یآقا ‐٣
  

باشد   تواند م   ن یما فقط ا  رسم ادب است، تشر اصل  ی برا   . گرچه تشر زبانکنمرا شاکرم استاد، از شما تشر م   خدا

  تشر ما از شما باشد.   تواندم  ن یا ل، ی. در راه تبدمیکه با تعهد و پشتکار کار کن

  نیخدا ا   میگو م  د یسفره را، شا  ن یگنج حضور را، ا  ۀمائد  نی که ا   ده یطلب را در ما د  ن یا   دی شاکرم استاد، خدا شارا    خدا

چاه ذهن نجات بدهد.    نیما فرستاده که ما را از ا  یگنج حضور را، برا  ۀسفره را از آسمان، سفر  ن یا  ده، یطلب را در ما د

  . میکن   داینجات پ م یاست که ما بتوان   سمانیي ر ن یخدا را شر، خدا را شر. ا

فراوان  استاد ا   واقعاً من خودم معجزات  د  ن یاز  ا  دمی برنامه  ب سال  ن یدر عرض  با «من   شماریها، که  را  ما  است، شما 

و فن مقابله با آن هم به ما    دی ذهن را به ما نشان داد  یهالهت  نیا   د،یآشنا کرد   زیچبا اصل همه  د،ی آشنا کرد  مان»ق یحق

  . دیارائه داد

الست است که در   مان یپ   نیبوده، هم  دهیکه از گذشتگان به ما ارث رس  یی از جبرها   یاست،   که جبر ذهن  هانیاز ا   ی

را آفر  زمان   می. گفت می کردفکر م  یجورنیذهن ما ا از روح خودش در   ده،یاز خاک درست کرده، آفر  ده،یکه خدا انسان 

  رون یو از آن گندم استفاده کرده و خدا او را از بهشت ب وهیرفته از آن م سان. بعد انو گفته از جنس من هست  دهی دم شانیا

  .م یاشحاال از بهشت خارج ب  میمجبور م، یمجبور م یآمد م،یانداخته و ما چون از نسل خدا هست

  مان یلحظه، امتداد همان پ   نی در قدم اول، اتفاق هم  ن، یکه ا  د یالست را به ما نشان داد   مان یها، پ درس  ن یشما با ا  ول

که ما    دهد نشان م   تر شی. ذهن بمیینه بو  م، ییبو  ر» ی«خ  ای  مییما «بله» بو  ا یبه آن، آ  م یتوان ما م   ایالست است که آ 

و خودم را من    کندرا انتخاب م  ر یمس   ن یها است. همو دنبال کام گرفتن از آن  ند یبرا م   ها دگ یچون همان   م،یی«نه» بو

  شود تر متشنه  تر شیب   رد،ی گجلوتر و هرچقدر هم کام م   رودم   هانیو دنبال کام گرفتن از ا   کندرا انتخاب م  نیهم   م،یگوم

  . بردهم نم یاصال سود چ یو ه

و   شودتر م تشنه  شود،م   تر شی ها ب کام گرفتن  رود،کوچ و انسان جلوتر م   یهایمرادیاز ب  کندهم شروع م    زندگ   و

 ها یسازو انسان با سبب  شودتر م و بزرگ  شوندم  ترنیسنگ  هایمرادیکه ب   رسدم   ییجا  شود،تر م بزرگ  هایمرادیب 

  . رسدنم  یاجهیو به نت  آورممن هر روز بد م د یگوو م  کندم   دایآن جواب پ یذهن، برا

  شود، و عضالتش واقعاً ناتوان م  ستیجوابو ن   ذهن من  تیعقل و قدرت و هدا  نیا   ریکه د  شودم   یی جاها  یاستاد    واقعاً

برنامه من متوجه   نیکه حاال با ا   امدهیمن د    . و گاهدهدجواب نم  ر یو پندار کمالش هم د  هادگ یفشار همان   ن یبار ا  ر یز

  بوده.  جهینتیاند و ب داده تجانشان را از دس هالیشدم که خ

َفکان» رفته  «کن  ر یو ز   میرا به خدا واگذار کرده بود   و عنان زندگ  میچه در قدم اول اگر ما «بله» را گفته بودچنان  ول

نه    نیا   م،یکرد خدا استفاده م  ت یو حس امن  تیاز عقل و هدا  و  گرفترا در دست م  ارشی ما را، اخت   و خدا زندگ  میبود

بود، چون    معن یما ب   یهم برا  یمرادیبود، ب   جه ینتیما ب   یهم برا  ی مرادیو ب   م یخواستاز جهان نم   یچون مراد  ، یمرادیب 
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و هر روز شادتر و زنده    میدادخودمان را ادامه م  و زندگ   میگرفت از خدا م  نو زندگ فقط نوبه  م، یخواست از جهان نم  یمراد

  . میکردم  دا یجاودانه دست پ  و به زندگ  م یشدبه حضورتر م 

با    ییفضاگشا  ۀمسئل  ینجات داده،    نیبوده که بنده را از ا  نیبنده ا   یجبرها  نیاز ا   یگنج حضور،    ۀرا از برنام  هانیا

  یی که به لطف راهنما  یخود با تعهدخودبه  ن یا  »، یی«فضاگشا  ندی گوم   قدر نیاستاد که ا  گفتم با خودم م  شه یذهن خودم، هم

  یبرا ییفضاگشا  ن یخودت وقت بذار، کار کن، که ا   ی گفتند تعهد داشته باش، برا  هداشتم ک  یاز دوستان گنج حضور   ی

واقعاً   ات،یاز اب   یسر  یاز اشعار،    یرس  ی من    یهستند. برا  ییفضاگشا  یمن و درک کردم تمام اشعار موالنا هرکدام  

  :تیهستند مثل مثال ب ییفضاگشا ت یب واقعاً شاه 

  فناست یرایپذ ،ش یاند هرچه
  آن خداست  د،ی نا شهی در اند آنکه

  )٣١٠٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

واقعًا   نیا  داد،بودم، هرچه ذهن نشان م  دهیو به آن چسب افتادم  ش یکه برا  اتفاق یرا که من در قبال، برا یزیهرچ   عنی

خاطر  چرا من به  رود، خودش به استقبال آن م  رفتن نیازب   عنی  ، یزیهرچ   رودسمت استقبال فنا م فنا است، اصال به  یرای پذ

  خودم ببندم؟ یآن منقبض بشوم و فضا را برا

  افتاد،که م    در قبال اتفاق  ییاست. فضاگشا  ییفضاگشا  د، یآ من نم   ۀشیآن خداست»، آنکه در اند   د، ینا  شهی«آنکه در اند 

  .گرفتمشده من قرار م گشوده  یما داخل فضا  یبرا  اتیاب ن یبا ا

  ف ی الست. تعر  مانینقشاه پ   میگوگنج» و من م   ۀ«نقش  ندیگو دوستان م   ،عن ی  لیدرمورد قدم اول استاد که شما خ  بعد

  از خدمتتان.  کنمم  و خداحافظ  خوانمم  تان یاز موالنا را برا  تی چند ب  ی . در همان مورد میگوخودم را دارم م

  . کنمخواهش م  د،ییبفرما  آقای شهبازی:

  :ندی گوم  یجورنیدفتر پنجم ا ۴٣١، ۴٣٠و ۴٢٧، ۴٢۶ اتیموالنا در اب :عل یآقا

  رفت و شَرر   که در آتش هم  هر 
  سر کردآب برم انِیم از

  )۴٢۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ان یرفت از م  آب م   یِکه سو  هر 
  در زمان  شدم  افتیدر آتش  او

  )۴٢٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی مضمر زد  نیبر سرِ ا کس  کم
  ی کم کس در آن آتش شد الجرم 

  )۴٣٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۱-۱مشار

  10صفحه: 

  خت یکه بر سرش اقبال ر کس   جز 
  خت یرها کرد آب و در آتش گر  کو

  )۴٣١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شده، مستور دهی: پوشمضمر
  

  صورت گمنام زحمات فراوانکه به   از شما. مخصوصاً از دوستان  کنم تشر م  ت ینهایممنون، وقت شما را گرفتم. ب   استاد

  ۀهم  ون ی. ما مدکنمها تشر م آن  ۀاز هم  ق یطر   ن یبه ا  م،یها ندارهم از آن  شناخت   چ ی . و همال  ، از لحاظ جان   کشند م

  بوس شما.و دست میها هست آن
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  11صفحه: 

  از تهران  نندهیخانم ب – ۴
  

هم    وقتچیخب ه    نبودم. ول   آدم مصمم   ل یمنتها خ  نم، یبو م   کنم از ده سال است که به برنامۀ شما گوش م   ترشی ب   من

  . رمیخوشحالم که  تونستم اآلن ب  لی. و خافتاداتفاق نم نیا  کردند،اگر من را منع م قطعش نکردم، حت 

  خوانم، م   شه یشعرها را دارم برا هم  یسر  ی من    اد،یم   شی من پ   ی برا   مشل   ... هر وقت    عن یها را،  شعر  یسری  من

درواقع اون مسئله را با آن شعر   تونمکه م   شومخوشحال م   لیخ  ادیم  ادمیکه   ییهاوقت  ی واقعاً  ادیم  ش یکه پ   مشل

است که من همه را ببخشم و خوب    ن یا  ز یتنها چ   کردمفکر م  دم، ید را م  شما که برنامۀ    ل یآن اوا   بدهم. ول   ق یحل تطب 

  همۀ آن اتفاقِ الزم افتاده. ها،نینسبت به خودم و ا  دمیمن همه را بخش  وقت  عن یتمام است.    ریپس د 

هست،    ریمسائل د   لیبودم و خ  دهی خودم را هم نبخش  من حت  ن،یاز ا  ری که غ  دمیآمد، فهم  شی پ   میکه برا  بعد مسائل   و

اصال،    دیشا  بخشم،من اصال چرا م   دمیرس  جهینت   نیبعد تازه به ا  و  ست،یها ن هست و فقط بخشش آدم  ریمسائل د   لیخ

  . ندنکرده بود ی ها کار بدنه، اصال آن دیشا

  د ی کردم. و اآلن اگر اجازه بده من حرکت  عن یها را مسبب شدم، من بودم که آن اتفاق  دمیبرنامۀ شما و اشعار موالنا فهم  با

  بخوانم.   خواستمها را مد تا از آن شعرچن

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

  )١٩٠۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  یزهایآمد، از دست دادن برادرم و چ  شیپ   میهم که برا  بزرگ  یهادوتا غم  ،یمثال    اد،یم  شیپ  مشل  ی   وقت   عن ی  نیا

  .  خواندمرا م  نیا  ر،ید

  م، یگوهپروت بود م  د ییگوجور که شما م که فقط همان کردمفکر م  و مدام به مسائل رفتم که در ذهن م   زمان و

  ی که خمش کنم نکرد گفت
  عشق بر ثباتت خنددم

  )٣۶٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  دلِ ما موم کن  نیخدا سنگ یا
  ما را خوش و مرحوم کن  ناله

  )١٩٩٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    افتمیرا من  ش ی: آخر خوگفتم
   افتمیدو چشمش، راه روشن  در

    )١٠١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  12صفحه: 

  مرده است؟ اژدرهاست، او ک  نفست
  افسرده است آلت یغم و ب از

  )١٠۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بندۀ تو بندۀ تو بندۀ تو من
  تو  دۀیبندۀ آن رحمت خند من
  ) ١۵٨٧ رباع  ات،یشمس، رباع وانید ،ی(مولو

  است چون زمرد  اژدهاست بر ره، عشق گر 
  دفع اژدها کن  نی زمرد ه  نیبرق ا از

  )٢٠٣٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  نیهم   ول  نمی ب ساله که برنامه را مده  دی بتونم با شما صحبت کنم. گفتم شا  کردمخوشحالم، فکر نم   لیخ  لیخ  استاد

    م؟ یبو  خواهمگفتن ندارم، من چه م  یبرا  نکردم، من حرف  شرفتیمن پ   کردمفکر م  د،ی گفتم  رانیکه شما و د  ییزهایچ

شعرها را بخوانند بفرستم    یسر  ی ها  آپ تهران گفتم که بچهبار هم در واتس  ی... کودک هستم،  یکه مرب   یی جااز آن  و

کار را انجام    نیآمد که نتونستم ا   ش یپ   یبعد  خب مسائل  عمل کردم، ول  سی آپاند  ی شدم،    یماریب   یو بعد از آن دچار  

  .رمی گوقتتان را نم  نیاز ا تر شیخوشحالم استاد، و ب  لی عمل آورد. خمن به زا  را  زندگ درواقع امتحانات  ی بدهم و 
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  13صفحه: 

  از مل آباد اراک ونسی یآقا ‐۵
  

امشب تماس   میگفت   ر،یخب د   ول  م یکردنم    حاال هر برنامه هم سع  شد،نم  م یگرفتتماس م  دو سال بود که ه   ، ی 

رمیب .  

شش سال است که برنامه را     ی که با برنامه، اآلن نزد  لیتجربه دارم. اوا   ی .  شوممزاحم وقتتان نم   تر شیتجربه، ب    ی

  دوستان قرار بدهم، حاال دچار مشل من نشوند.   اریشش هفت سال است؛ بعد تجربه را گفتم در اخت کنم،گوش م 

اوا  کهنیا  تیواقع خ  لیمن  آشنا شدم  برنامه  با  فهم  هازیچ  لیکه  به   دمیرا  خودمان  و  ول  ادیقول    دیشا  ل یخ  گرفتم، 

  اجرا کنم، عمل کنم.    را در برنامۀ زندگ شی زها یچ  لینتوانستم خ   صددرصد داستان را متوجه شدم، ول

  فاصله است. ل یدانستن و عمل کردن خ ن یآقا، ب  کهنیحرفم را، ا  می جمله بو  یبخواهم در    اگر

  .  نیآفر آقای شهبازی:

 ایمثال    مینی نشم  مییآ . بعد ما هم که مکنندعمل نم   ورزش خوب است، ول  دانندم   ایدن  یهاآدمبعد همۀ    :ونسی  یآقا

  ها.  مخصوصاً زن  کننددعوا بد است، همه دارند دعوا م ای.  کشندهمه دارند م  بد است، ول اریس

ا   م ییآ ما هم که م   ول مشاجره افکار، در لحظه    ،ذهن : منمیری گم   ادی  قشنگ   ل یخ  یزهایچ  م، یشوبرنامه آشنا    نیبا 

  .  هانیا نی فاصله است ب ایدن یکه واقعاً   نی ب م  م،یبه آن عمل کن  میخواه م  وقت   کردن، ول  زندگ

در عمل کردن   تیواقع  ول گذاشتم،م  ان یگرفته بودم با همه درم ادیرا   هانیا  لیزده شده بودم، آن اوا جو  لیخودم خ من

سالردش    باًیتقر   ریماه د  ی چند ماه حالم بد بود. اآلن    دیخود آدم کار کند. من با مرگ پدرم شا  یرو  ترشیب  دی با  لیخ

  است. 

  گفتم م  کردم،هم م   فیشما ک  یهاراحت با صحبت  لیخ  د،ییایکنار ب  یطورنیا  دی با مرگ با  دیگفت شما م  شهیهم  ول

  خواهمنم   عن ی  ،ییجورایخودم از همه بدتر بودم و    بر سر خودشان، ول  زنندهستند، م   یجورنیا   ذهن   یهاآره، مثال من

  .  نشیفاصله است ب ایدن ی دانستن و عمل کردن  ن یکه ا  میبو خواهمم  عملرد نداشتم، ول  میبو

  .نیآفر آقای شهبازی:

ا   تر شیب  ر ید   :ونسی  یآقا ب   خواهمهم نم   نی از    لیشما هستم. شما را خ   ونی . واقعًا من تا آخر عمر مد رمیوقتتان را 

  هادرد بعضبه  دیشا  میتجربه را هم بو  نیگفتم ا  ول  م،یرا بو  نیزنگ بزنم فقط ا   خواستمفقط م  د،یدوست دارم. شا

  بخورد.  

   با شما خداحافظ  د یندار    شی فرما   ر ی. اگر د نیبله، آفر است.     مطلب مهم   لیخ   ل ی. خنی آفر   با، یز    لیخ  آقای شهبازی:

  کنم.  

  خوشحال شدم با شما صحبت کردم.     لیخ   :ونسی یآقا

  . کنمخواهش م آقای شهبازی:

  خوشحال شدم.  لیخوشحال شدم با شما صحبت کردم، خ  ل یخ :ونسی یآقا
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  14صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐۶
  

  دانند م   کنندجا فکر مو در همان  فهمند،خوب م   لیخ  دن یدر حد فهم  هااتفاقًا بعضاست.    مطلب مهم  لیخ  خُب،

«که عشق آسان نمود اول   دانم؛ من همه را م  دیی کنار بو دی تازه پلۀ اول است، نگذار  د یدی موضوع را فهم  وقت  . ول رید

  ها». افتاد مشل ول

عمل که   «عمل کردن» تا «بودن». ول   حت    بدهد ول ادیکالس بذارد    تواند هم م  رانیبه د   بله، حت  فهمداول آدم م   و

  . دیعجله نکن دی «صبر» داشته باش د یبا  د،ی رسبه «بودن» م  یی جا ی  د،یروجلو م  دی کنم

  د یدیکه فهم  ییکه جا  کنند،م  یادآوریما هم    نندگانیخوب است که ب  کنم،ها خدمت شما عرض م را مرتب در برنامه  هانیا

  . رونیب د ینرو د،یجا متوقف نشوجزو خودم کردم، آن دانم، م  د یگوو ذهن م 

  که اشتباه کرده. شودها متوجه مبعد از سال  آورد،بال را سر آدم م  ن یبا پندار کمالش ا  ذهن من
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  15صفحه: 

  اصغر از مشهد  یآقا ‐٧
  

آن ممن است    دن یمنتها با شن   چند یپ از عرفا م   لیاست که واقعاً خ  یاگنج حضور نسخه  ۀ به خدمتتان که برنام  عرض

  ..... نشود.   ای..... بشود ایعمل نشود   ایعمل شود 

را   رید  یکارها  ۀ هم  کند هست و با تعهد دنبال م  ر ییکه انسان پ  است وقت   یامعجزه  ی گنج حضور اصال    ۀ برنام  اما

  هم عرض به خدمت شما شفا در آن هست الحمدله. دهد، هم دارو م  چدیپ هم نسخه م  عن ی دهد، انجام م 

طور خالصه خدمتتان عرض  به  دیاگر اجازه بده   کنمخدمتتان عرض م   کنمبه ..... که احساس مکه راجع  یاچند نکته  و

  شاءاله.ان دهمم  حیو توض  کنم خدمتتان صحبت م  تر شیشاءاله ب کنم. در فرصت بعد ان

کنم و    حتیرا نص   رانیدر هرجا که هستم د  کردمم  سع  شهیهستم هم   یفرد مذهب  یکه من    ییزهایچ  نیتر از مهم  ی

  بنم.    ییرا راهنما ران یکه د  دانستمها نشان بدهم و خودم را متعهد م راه راست را به آن

   اگر کس   عن یبه حرف من گوش بدهند،    شه یعرض به خدمت شما که توقع داشتم که هم  لیرا خ   ان یاطراف  کهنیبعد ا  ۀ نکت

داشتم و اما اآلن اگر مخالف حرف من حرف بزنند    یادیتوقع ز   لیو خ  شدمبرآشفته م  لیخ  زدمخالف حرف من حرف م 

  هاست.  آن احق ب  م یگوو خب م دهمنشان نم  العملعکس چ یه

 ی جورنیا   ر یکه حرف من مؤثر بشود و همه مجاب بشوند با حرف من اما اآلن د کردمم سع   شدمدر جمع که حاضر م   و

  .  رمی گم  ش یپ   ترشی و سوت ب  ستمین

را، خانواده را و فرزندان را حت   انیمن اطراف  قبال  از جنس زندگ   نمو م   دمی دچرا به    ستند؟یچرا مثل من ن   ها نیکه ا   گفتم

  کنند؟ نم   یزیرچرا برنامه دهند؟حرف من گوش نم 

  اهان، یدر گ  وانات،یدر موجودات، در ح  . حت نمیبم  افراد جامعه را از جنس زندگ  ۀرا بله هم  انیتنها اطرافاآلن نه  ول

  دارند که اتصال با خالق دارند.   خالق  ی  ،یانندهیآفر  ی همه   هانیدر درختان، خب ا 

من و ......    یبرا  شودکه باز م   نمی ب م  کنمرا از حفظ هستم و تکرار م  یادیز  یهاعرض به خدمتتان که اشعار را که غزل  و

گنج   ۀاز برنام  چ یو عرض به خدمتتان که ه   دهم م   ت یاهم  ادی من مؤثر است. به ورزش ز   یبرا    لیخ  ن یمطلب.... و ا   نیا

  . شومحضور خسته نم 

برنامه،    نیاول   قه ی دق   یکه روشن کردم    یبار   ن یاول  د یکه به دست ما رس  ی دس   عن یبود، و    ۴٢٢بار که آشنا شدم با 

ا   ونیزیتلو ا  یبالفاصله برا   ول  ن؟یرا خاموش کردم که گفتم چرا  که    ۴٢٢ده است.  چقدر ..... کنن  ن یمن روشن شد که 

قطع شد؟ گفتند   نیو تماس گرفتم با دفتر تهران و گفتم آقا چرا ا شد ما قطع و وصل م ونی زی تلو کردبرنامه داشت اجرا م 

آقا  ن ی..........  چطور ا نیو ا  شودم نیکه واقعاً با جان آدم عج تیاهم  نیعظمت با ا نیبه ا  ۀچطور امان دارد که برنام

  ی جورنی که ا  ترسداز جان خودش نم 

کردند و گفتند    د ییها هم تأآن  شود؟قطع م   دارد؟ چرا ه  ت یساعت با دفتر تهران صحبت کردم که چرا برنامه پاراز   ی

  آره....
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  16صفحه: 

بعد    حفظ بود ول  یفقط برا  کردمشده بودم. اشعار را که حفظ م  تیهوبا برنامه هم  لیعرض بنم که اول خ  خواهمم

که با   کنم م  و سع دهمم  قی اشعار را با حال خودم با رفتار خودم تطب  ر یعمل است و اآلن د  یبرا ها نیمتوجه شدم که ا

  تر شیب   جانیا  رم، یگ هستند قرار م  ادیباشم. مخصوصًا در جمع افراد که ز  اشتهکه در برنامه حضور د  میگوحضور ناظر م 

  دارند؟  رانید  هست و چه واکنش یکه واقعاً چه رفتار نمی ب م  تر شیو ب  شوممتوجه خودم م

به واکنش وادار نم  عنوان کس   چ یدرواقع. به ه  خواهمنم   یزی چچیتوقع ندارم، ه   رانید  از   ص ی اگر تشخ    . حتکنمرا 

البته گاه  بنم  عرض  بخواهم  اآلن  اگر  باشد.  من  با  حق   مثال است  ممن  حاال  م   اوقات  بدهم که  که    کنمفراموش 

است    ییهاوهیاز ش   ی  . عذرخواهکنمم    و خب عذرخواه  میآ بالفاصله به خودم م   ول  دهم نشان م   ییهاالعملعکس

  بنم.    عذرخواه رانیمن راحت است که بخواهم از د یبرا اریکه بس 

  نیهم که افتاد به شما عرض کنم که پشت چراغ قرمز بودم در ماش  اتفاق  ی . و  دهمم  ت یبه خوراک سالم هم اهم  و

  عیسر    لیگرفتم که خ   م یاز فرصت استفاده بشود تصم  کهنیخاطر ا منتظر بودم که چراغ سبز بشود و من حرکت بنم. به

زدم.   شان یه ا موتور خالف آمد من با سرعت ب   ینفر با    ی  بعد چراغ سبز شد حرکت کردم و  کهنیمحض احرکت بنم به

د ا  دندیهمه  مقصر  طرف  شان یکه  آن  متر  چهار  سه،  شدند  پرت  که  بعد  و  ماشبود  در  بودم  نشسته  من  بدون    نیتر، 

بعد گفتند    ،اتفاق افتاده  نیبود که ا  می..... حالت تسل  نیکم کن گفتم خب ا  ایب  یستادی. بعد گفتند آقا چرا االعملعکس

گذشت و موتورشان را روشن   ریالحمداله به خ  رید  د،یب نوبت من بود شما خالف آمدگفتم خ  ؟رفتم  عیسر  قدرنیچرا ا

  کردم. نییاتفاق با خودم تع نیا  میاحتمال دارد که مثال تسل ن یجا من گفتم که خب اکردند و رفتند. آن

خ  در عناوبه  ستیسازانسان  ۀبرنام  ل یخ  ل یهر صورت  به  خانواده  م   نیهرحال  برنامه  به  کانال    لیمختلف  و  ندارند 

هرچه    دم یدمن م   کردند جا م جابه   لیخ  م ینشست  ونیزیتلو  ی. خالصه پاکردندخاموش م   کردند،را عوض م  ون یزیتلو

استفاده و    یدارم برا  یترشی...... خدا را شر بازنشسته هستم و فرصت بکنندبرنامه را عوض م   ون یزی برنامه را جلوِ تلو

اگر    میگوم   م یهابه بچه  . به شوخکنماشعار را با خودم دارم تکرار م  نیجا اهمه روم،ورزش که م  روم،که م   ابانیر خد

. من  کنمجبران را تا حد توان اجرا م   ن در دانشاه قبول بشوم. تماس گرفتم و قانو  دیاز اآلن در کنکور ثبت نام کنم شا

حال شدم خدمت دوستانم هم  را عرض کنم. خوش  ی ترشیمطالب ب   د یفرصت بعد شا  ی و در    خوانماشعار را م   شهیهم

  . کنمسالم عرض م 
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  17صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐٨
  

  نیمثل هم   د،یبا خودتان داشته باش  دیر یعکس ب   دهمصفحه نشان م  یکه رو  اتیاب  نیبا تلفنتان از ا  دیتوان شما م  خُب

  . دیو بخوان د ینگاه کن   هانیبه ا  د یکنم   رانندگ  ای د یروراه م  نندهی ب 

   

  . دیبخوان   دی آکه خوشتان م   دید  دیخواه  دیحفظ شد   . و وقتد یشوکه بعد از ده، دوازده بار خواندن حفظ م د ید دیخواه

ا   د ید  د یموقع خواه به  و م   یی و جا  د یآ م   ادتان ی  ات یاب  ن یکه  بزن   جهتیب   ای  د یعمل کن  اشتباه   د یخواهکه  و    د یحرف 

به شما کم م  اُفتدم   ادتانی  اتیاب   نیا  زد،ی هم بردخالت کند و اوضاع را به  خواهدم   ذهن من   د یر ی. عکس بکندو 

  تلفنتان باشد.
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  18صفحه: 

  پسرشان از کرج  ن یرحسیو دخترشان سارا و ام  نندهیب  یآقا ‐٩
  

که    یزیو تمام دوستان عز   خواستم تشر کنم از حضرت عال  م،یهست   ر ییها را پعارضم خدمتتان که برنامه  :نندهیب   یآقا

شاءاله  ان  د یبودم که سرما خورد  دهیشن   کهنیبا توجه به ا  کنمدعا م   تانی خصوص براهستند، خانواده بزرگ گنج حضور و به

  . دی کن  دایکامل پ یزودتر بهبودچههر

  قانون جبران داشته باشم.  ت یفقط تماس گرفتم رعابخوانم،   تانیآماده نکردم برا   موضوع  ای یشعر قتاًیحق  من

  د؟ یزنممنونم، ممنونم. از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

  صورت امان.با شما صحبت کند در  خواهد. حاال دخترم هم م زنماز کرج زنگ م :نندهیب  یآقا

  . کنمبله، خواهش م  آقای شهبازی:

  یشهباز یسالم آقا سارا: خانم

  . دییبله، سالم بفرما آقای شهبازی:

  سارا هستم، چهارده ساله از کرج.  سارا: خانم

  . دییبفرما  د؟یبله سارا خانم خوب  آقای شهبازی:

  بخوانم.  تانی برا   خواهماز موالنا هست که م غزل   ی.  دیممنون، سالمت باش  ،مرس  سارا: خانم

  . دییبفرما  ن،یآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  سارا: خانم

  کس بر که مرده از جمالش زنده شد  آن نام
  جمله عالم در وصالش خنده شد   یهاهیگر 

  
  نمود یی او رو یکس کن که چون خوب  آن ادی

  جمله عالم حسن او را بنده شد ی هاحسن
  

  رود تختش م  ر یز  آب زندگان جمله
  شد  نده یتا ابد پا شیکه خورد از آب جو  هر 

  
  را بوسه دادتخت او  هیپا  دیخورش یشب ی

  چرخ گردون تا ابد تابنده شد   بر  الجرم 
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  19صفحه: 

  ست ی عاشقانش جمله در افکندگ  زندگ 
  پا افکنده شد  ر ی در ز ن یبهر ا طامع خاکِ

  
  بر ناف زد  اشمش از طُره  یرا بو آهوان

  غُرنده شد  مرجها  دِی ص ِریتا مشام ش 
  

  عاشق ز آتش دل چون بسوخت  و پِر وهم بال
  و پر پرنده شد بالیو قمر ب دیخورش همچو

  
  افت یب  یز ی که لطف شمس تبر  خنک جان  یا

  شد  باشَنده از نه فل بر المان برگذشت
  )٧٣٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

من   .میکرد   یادیز   لیخ  یهاشرفتی. پ میکن تان را دنبال مبرنامه  شهیما هم  ممنون از برنامه خوبتان.  لیخ  یشهباز  یآقا

  به پدرم.  دهم را م گوش

  .ن یآفر  د،ی خواند بای ز  لی. خ کنمبله خواهش م آقای شهبازی:

  بخوانم از حضرت موالنا.   غزل   ی  دیدان بنده هم اگر صالح م  ،یتان جناب شهبازبا اجازه  :نندهیب  یآقا

  :خواهم! عذر م میکدام را بخوان م یماند د، یما گذاشت  اریکه در اخت ییهمه جواهر و طال   نیا از

  شود دی تو قَد یِکه رسد سو یآن نو  هر 
  شود د یآبِ پاک که در تن رود، پل چو

  

  تو هم از اوست دِیمز   ،ی دیمز  وید ِریش ز
  شود  دی ز ی ردانی ش نیاز ا دیز ی با که

  

  وسوسه را وِیخداوند د دخواندیمر 
  شود  دیمر او چو او  هر که خورد دم  که

  

  دو جهان  نیمشرقست و چو مغرب مثالِ ا چو
  شود د یمرد، زان بع شود بیقر   نیبد
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  20صفحه: 

  ر یشدش آن ش و ق  دیکه بشور  آن دل   هر 
  شود  دیبوسع ر یآن ش و ق  شورش ز

  

  در شد  نیآنکه صدر رها کرد و خاکِ ا  هر 
  شود  دیقفل گران را دلش کل  هزار

  

  کو؟ نی ر ی تو به خسرو مو که: ش تُرش تُرش
  شود  دی چون خواجه ناپد د،ی آ دیپد

  

  ن یر یشد ش  ش،یخو غوره رست ز خام چو
  شود  دیع د،یرس انیماه روزه به پا چو

  

  زنگ   تِیمنما تو در وال نهیآ خموش، 
  شود  دی رومش که تا مر   صِریبه ق نما

  )٩۵١شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  . زانی عز ۀیو بق از حضرت عال سپاسزارم

  . نیآفر  ،عال ،عال آقای شهبازی:

  صحبت کند.   خواهدما هم م  نیرحس یام :نندهیب  یآقا

  هم صحبت کند.  ن یرحسیام آقای شهبازی:

  حالتان خوب است؟ ،یشهباز یسالم آقا :نیرحسیام یآقا

  د؟ یخوانما م   یشعر برا یبله، بله،خوب.   آقای شهبازی:

  بنم.   پرس اآلن شعر آماده ندارم. فقط آمدم احوال :نیرحسیام یآقا

  د؟ ی. ممنونم، احوالم خوب است. شما خوب نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

ام هر شب است. من با خانواده  ی برنامه خوب    لیاز برنامه خوبتان ممنونم. واقعاً خ  یشهباز  یبله. آقا  :نیرحس یام  یآقا

  . میکنرا نگاه م  تانبرنامه

  . ممنونم. نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:
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  21صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐١٠
  

بدهند    حیرا توض   ات یپدر و مادر اب   ن یبرنامه گوش بدهند و هم  نیاست که پدر و مادر با فرزندان به ا   ن یموهبت ا  ن یتربزرگ

  . کنندم  مهیکار ب نی و آرامش خانواده را دارند با ا  یبه فرزندانشان. درواقع شاد

ما نگران عبور فرزندانمان از دوران    ست ی. و الزم نبنددکار مو به  رد یگ م  ادیرا شخص فوراً    اتیاب  نیا   نییپا  نیسن  در

آن گذر راحت خواهد    دی بده  ادیرا    ات یاب   نی. اگر ا کنندم   انینوجوانان طغ   دی نی ب مثال پانزده، شانزده سال که م   بحران

  ها.آن یشما هم برا ی شد، هم برا
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  22صفحه: 

  از هشتگرد نندهیخانم ب ‐١١
  

و جالب است    بار بود که تماس گرفتم و اتفاق  نیآخر راستش من بعد از پنج، شش سال دوباره تماس گرفتم و امشب اول 

  نترنت یاز ا    . من حتمیکرد را روشن نم  ونیز یسال اصال تلو   یما    ها، نیکه حاال داستان دارد و ا  ییهاهیقض   ی حاال سر  

  .  کردمدنبال م

  دفعهیکه روشن شد    طورنی گنج حضور و هم  ،ی   یفرکانس هم گذاشتم رو  نیبار روشن شد. من اول  نیاول  یبرا  امشب

  قدرنی. استاد واقعاً اکردمدنبال م نترنتیاش از ا گنج حضور، من همه ۀ دزن ۀ روشن شد، زد برنام کهنیمحضِ ابعد که، به

  چار بنم.   دی با دانم خوشحالم، نم

باعث شده بود که  نیبه من داده بود و ا یادیز یهاگزارم. من خدا را شر خدا محبتسپاس  تینهایب   میخواستم بو فقط

برنام   یکه نزد   چند سال  ن یاآلن در ا  بشود، ول  جاد یا  م یبرا   ذهن من   دهم،شما را گوش م   ۀهفت، هشت سال است 

که داشتم را در جهت عشق استفاده کنم   یی هاکه، آن اندوخته  ییزهای که باعث شد که تمام آن چخوشحالم، چون ت ینهایب 

  دارم.  یرید یهابرنامه خواهم، عشق باز هم م یخدا دی باشد، به ام یخدا، اگر عمر د یشاءاله به امو اآلن هم ان

را برگردانم    هانیمحبت و رحمت را به من داده، با اشعار موالنا ا  نیکه خداوند ا   اشعار موالنا را به همان شل  خواهمم

  .  ردی و صالح هست، ب ریاگر خ  ایگفتم خدا  عن یبار گرفتم،    ی خوشحالم. امشب هم گفتم که،  تینهایبه جهان. ب 

هفت، هشت سال هم من دوباره، هر نحوه، تمام تالشم را    نی خوشحالم استاد. در ا  تینهایخوشحالم که گرفت و ب   قدرنیا

  :دیگوچون واقعاً م  ه، یکه هرلحظه، هر ثان کردمم

  هردو با حق خوش بود نیمرگ او  عمر 
  آتش بود  اتیآبِ ح خدایب

  )٧٧١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و    کردمخُب کنترلش م   هم داشتم ها، صادقانه، دارم، ول   ذهن که با خدا بروم جلو، البته من  کردمتالش م  هیثانبههیثان

  یی اهایتمام رو   م، یاهایرو   عنی ها که  معجزه  ب، یعج   یهاآمد. اصال معجزه  اموار عشق به زندگ صورتِ معجزهطور هم بههمان

  . ب یعج  جوریاصال  ر، ید  طورنیهم هم نیا  اآلن، حت  طورنیو هم شدم  حققدانه مکه دوست داشتم، دانه

سطح    باً یهستم در سطح، تقر    شما را دوست دارم. استاد من خواننده و استاد مدرس آواز سنت  تینهایب   ت، ینهایب   بعد

خدا، با عشق، اول به خداوند    دیشاءاله به امان  خواهماشعار را م  نیعوض شده. تمام ا  ر یو حاال اآلن هدفم د  یاحرفه

خُب اآلن     بود، ول  ی طورنیهم کال، خُب البته قبلش هم ا  ز یو چ   تی ن  نیو اصال ا   زم یکنم، به مردم عز   م یو به شما تقد   زی عز

  . کنم م  تیهم که دارم فعال ر ید یهانهیهم. حاال در زم  رید  یهانهیشد و حاال در زم تر شیو ب  تر شیب 

به    حت  میگو. م رمیگ بار م   ی من    ای. امشب گفتم خداطورنی. امشب هم هممیچه بو  دانمخوشحالم، نم  قدرنیا  واقعاً

است تازه آقا   قهیده دق  که،نیمحضِ ا . بهگرفتممن م   نترنتی از ا  م،یسال ما خاموش کرده بود  یکال    ونیزیتلو  لیدال   ی

  هم محبت و رحمت خدا بود.  نی ا ریکه د  دم،یفرکانس شما، من د ی رفت، آمد رو
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  23صفحه: 

  دیگواصال واقعاً که م  عن یدوستتان دارم،  قدرنیدوستتان دارم، ا قدرنیشور و شعف دارم، ا قدرنیا  دانم،اصال نم استاد

  کنندرا لمس م  ر یدها همروح  کنم احساس م   ر،یدها واقعاً با همروح. اصال روح،  ریهست د  نیقانون جذب و جاذبه هم

  . ریاست د یجورنیا  عن ی«فربه و پر بادِ توام، مست و خوش و شادِ توام»،   نیواقعاً ا دانم خوشحالم. نم  لیو خ

  شود، فقط با خدا م   باست،یجهان ز   ند یگوم  شهیکه هم   ییبای واقعاً، واقعاً آن ز  شودبا خدا م   د، یرقص  شودبا خدا م   واقعاً

قشنگ است که   لیخ ن یراه ما هست و اهم کنماحساس م  شه یهم  ذهن من  میهم صادقانه بخواهم بو ن یخُب ا ول ،ول

وقت آن پندار    ی حواستان باشد،    دیبا  لیخ  دیکه فرمود  تانی هاگرفتم اول صحبت  دپن  یقولِ شما امروز هم دوباره  به

  . کنمم  دی تأک  شیرو قاًی دارم دق لیرا خ  ن یکمال ا

  رات یی واقعاً تغ   عنی رات،ییوار تغشل معجزههم به  ام زندگ  یهاجلو فرم  رومم    شل  نیا وقت   میگوخدا را شر م   چون

  ر،ید  شودم  زیمقدار چ  ی   م،یآدم، من حاال خودم را بو  ذهنمقدار من  ی که    شودباعث م  نیکرده و ا  اساس  لیخ

  اش موهبت خدا است.همه  عنی

من    ر،یخُب آن است که خودش هم گفته د   ول  کنم،درست است من تالش م   م،یگو درست است، من خودم را م   عنی

آن عشق    ما به جهان هست  قی که از طر  اوردیوجود ب انسان را به  خواستهدرواقع م  خواستم،نهان بودم، م   گنج  خواستمم

  ...   . واقعاً محبت بزرگ دید یعالم بخش ن یرا به ا کرانیب   عشق ن یا دیکه شما دار طورنیرا، هم  یی بایرا، آن ز 
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  24صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐١٢
  

دفعه خداوند به حرف شما گوش    ن یخدمتشان عرض کنم که ا  خواستمبود. البته م   بایز   لیبله صحبتشان خ   شد؛  قطع

  ریبار د  ی اگر نه نشد،    ردی گشاءاله که م ان  رمی گبار م  ی که    دیی. بودیدفعۀ بعد شما با خدا شرط نکن  کرده ول

  . رمیگ دوباره م رم، یگدوباره م  رم،یگ م

بار لطف کرده خدا شد،   ی . حاال  دی کار را نکن  ن یا  رم؛ ی گنم   ر یاگر شد شد، نشد د  رمیگ بار م ی   ا یکه خدا د ییبو د ینبا

  .  دیعوض بشو دیهرجور شده شما با   د،ی شما خودتان را آماده کن د،ی دفعۀ بعد ممن است نشود. شرط نکن

  نییفکان تعقضا و کن  یوشروط برانَه که شرط  م،یکن   یفَکان، با عدم کردِن مرکز موازخودمان را با نظم قضا و کن  د یبا  ما

  درست درآمد. شان یدفعه مالِ ا ن یحاال ا د؛یآ درست درنم نیا  م،یکن 
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  25صفحه: 

  ز ی از تبر نندهیخانم ب ‐١٣
  

  .  ٢٣۶٣هست دفتر سوم،  ت یب  ی  :نندهیب خانم

  د؟ ینی نشم  زی تبر ۀشما کدام منطق  آقای شهبازی:

. بعد  رمیگ بار است تماس م   نی. اولدیببخش   ل ی. خگلائل  م ییگواآلن م   ،گلشاه  میگفت م  م یقد  ،یهاطرف  :نندهیب  خانم

  :دیگو. م خواهماواخر هم متعهدانه. بعد شرمنده، عذر م  نی ا  نم، یبگنج حضور را م  ۀبرنام  شودم  پنج، شش سال باًیتقر 

  بدو  نایخدا، ب  ر ی از غ کورم
  باشد بو   نیعشق ا یِمقتضا 

  )٢٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یعشق هم  یعشق، تقاضا  یو اقتضا   یاریلحاظ هش شدم به  نایب  ر یمن کورم، چرا؟ چون د    ذهن من  د یلحاظ دبه   عنی  کورم

  اند، یاریهش   یها از  که تمام انسان  م ینی بب  عن یچون    م؟ی. چرا کور باشمیکور باش   ذهنمن  دِ یلحاظ دبه  د یاست که ما با

  .  م ینی جدا بب دیما نبا

 نایخدا، ب  ریو «کورم از غ   اندیار یهش   یباشندگان    ۀکه هم  می. ما بدان م یکور باش  دیما با  ر یدهم  از  دنیجدا د  لحاظبه

  است.    است که بدانم کل عالم وجود همان اصل زندگ  نیا  یاریشدم. هش یاریبه هش  نایشدم. ب نایب ر یبدو»، من د

است،    نیعشق هم   یکه تقاضا  میباشد و هرلحظه به خودم بو  نیعشق ا  یو اقتضا   از دست زندگ  می زیبر   میتوان نم   ما

  :دیگوماست. بعد م  ی اریبعد هش  عن یاست،  نیهم

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

  )١٨٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   ذهنکه من  ذهن نه با من  نم،ی لحظه قر  نیا  تینهای. با ب شومم  نیلحظه قر  نیلحظه من با ا  نیا  تینهایب   یعشق، برا  یبرا

افکار م با خدا  بودنِ خداگونگ   نیقر  نیا   خواهدتسلسل  بپوشاند. پس من  را  قرلحظه  نیا  تِینهایب   عن ی  ،یمن    ن یام 

  .  شومم

  امیاریلحظه از بعد هش  ی   نَفَس»، حت    یدور مباش «   میگو. بعد م کنمذهنم را گوش نم  یصدا  کنم،را خاموش م  ذهن

نباشد؟ همان    ب یاز کنار من غا   نباش از کنار من. چه کس  بیو غا   م یگولحظه به خودم م بهرا لحظه  ن یخارج نشوم. ا

  من را دربرگرفته و کل باشندگان را دربرگرفته. رون و هم د رونیکه هم ب  تینهایب  ن یهم ،یاریهش

خ   لیخ   زیعز  استاد را تحمل کرد   لیممنونم،  من  ببخش دیممنونم  خدی.  فدادیببخش   ل ی.  ببخشتانی .  معذرت    ر،ید   دی. 

  .خواهممعذرت م   لیکم. خ  یلرزش داشت، هم اضطراب داشتم  میمن هم صدا   خواهم،م

  خانم.  باستی ز ل یاضطراب خ لرزش صدا و نیهم آقای شهبازی:
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  26صفحه: 

  یشهباز یاز هشتگرد با سخنان آقا نندهیخانم ب ‐١۴
  

  دیرا که گفت   است که آن محبت و آن عشق ن یکه دوستتان دارم و تمام تالشم ا م یعاشقانه بو ت ینهایزنگ زدم که ب  فقط

  عنیرا اجرا کنم که اصال   هرکس   کهنیا  که انجام ندهد ضرر کرده، و درواقع هرکس   قرآن    یۀکه انجام بدهد.. واقعاً هم آ

بد خود کرده  دیکن   یاست که گفته:   خود کرده  دیکن   یخوب   دیابه  زدیابه  اشعار   تمام واقعاً مصداقِ  د  بای.  که    ر،یهست 

خوشحال    ل ی. و خدهمشما را گوش م  ۀکه من هفت، هشت سال برنام  م یرا... خواستم بو  دی را که دار  شاءاله عشق ان

  قطع شد و دوباره گرفتم.  دفعهیهستم..  

    د؟ی زنممنونم، از کجا زنگ م آقای شهبازی:

  هشتگرد.  دیاستاد؛ شهر جد  زنم من از هشتگرد زنگ م  :نندهیب خانم

  د؟ ی.. هستو.  قی که در کار موس  دیخب، بعد گفت  لیخ آقای شهبازی:

  و اخوان کار کردم.    سایبعد استاد من با خانم پر   :نندهیب خانم

  ... ای د، یزن آن موقع، ساز م  دیکن بعد چار م آقای شهبازی:

   سای،خانم پر  سایهم دارم. و با خانم پر سیتدر  هستم و مجوز آموزشاه و حت رانی نه، استاد آواز هستم. در ا :نندهی ب  خانم

  کار کردم. هانیا  ۀو با خانم هنگامه اخوان. با هم ر؟ید  دیشناسرا م

  .نیآفر آقای شهبازی:

جلو.     امبرده  عالرا در سطح  هانیو ورزش و ا  التی.. استاد حاال تحص هانیاز ا  ر یخودم گروه دارم. البته غ   :نندهی ب   خانم

  :دیگوم  ر،ی«ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً» هم هست استاد د یۀاستاد واقعاً فقط خدا، فقط با خدا و... مصداق آ 

اب النَّارِ …«   »ربنَا آتَنا ف الدُّنْيا حسنَةً وف اخرة حسنَةً وقنَا عذَ
  » دوزخ مصون دار. فریدار و ما را از ک ارزان  ی ن  ز یعطا فرما و در آخرت ن  ی به ما ن   ا،یپروردگارا در دن  …«
  )٢٠١ ۀ ی)، آ ٢سورۀ بقره ( م، یکر قرآن(
  

  .... ریاست د نیکه در قلبم آمده ا  ی زیچ  عن ی..  نیخُب ا  کرد. ول   بای را ز ایدوتا دن شودخدا م با
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  27صفحه: 

  الن ی از گ نندهیخانم ب ‐١۵
  

  خواهمشما م  ینوشتم برا  متن    یکردم، بعد    ریی تغ   لیخ  دهم،است برنامۀ شما را گوش م   میمن اآلن سه سال و ن 

  بخوانم. 

  حضور.گنج  نندگانی جانم و سالم به ب  یشهباز یآقا زم، یبه استاد عز  سالم

 چ یبود. ه   ماریاز درد آزاد شوم چون بدنم ب  توانستم حضور آشنا شدم، درد تمام بدنم را گرفته بود و نم که با گنج  موقع 

گذشته    یهاکالفه بودم و درد تمام بدنم را فراگرفته بود؛ چون تکه  بردم،رنج م   ز یچ   نداشت. از همه  یری من تأث  ی برا  یدارو

  . رمی از فکر فاصله ب توانستم نم  د،در مغزم النه کرده بو ندهیو آ

  ام حال  زیچ چیه   ول  دادم،حضور گوش مپنج ساعت به گنج  ایچهار    یمدام، روز  حضور آشنا شدم، چهار ماهبا گنج  وقت

باز هم    ول  کردم،و شروع به حفظ کردن اشعار موالنا م  کردمتوجه م  شتریکم مغزم آرام گرفت و شعرها را ب . کمشدنم

  اد، یکار ز  ، چاق  اد،یو با خوردن زترس    ، یقضاوت کردن، وسواس، لجباز  دن، کر  بت ی تمام بدنم از خشم، از حرص، از غ

با کم     ها جدا شوم، ولاز آن  توانستمهمه در بدنم و جسمم بود و نم   هانیترس از گذشتۀ دردناک. ا  نده،یترس از آ 

  کم از مشل خودم را رفع کنم.   ی توانستم    زمیعز یشهباز یآقا

شوهرم   یخودم است، رو  یحواسم رو  کنم،خودم را کنترل م. ناظر فکرم هستم، فکر  دیرس  ٧۵به    ٩٧وزن بدنم از    اآلن

کردم و    تشانی چند سال اذ نیچون در طول ا  کنم م  خواهو از پسرم و شوهرم معذرت دهمنم  ری به شوهرم گ  ری. دستین

  کنم.   رییتغ  خواهمم  کنم،گذشته را تکرار نم   ریکه من را ببخشند، د  خواهمها م از آن

  کنم: فی شما تعر یبرا   متن کوچ  ی  خواهمم

نداشت.     آلودگ چ یروان بود و ه   لیآبش خ  م، یبود  ز یما وجود داشت تم   یکه در روستا یامثل رودخانه  ما در کودک  همۀ

شد، در آن هرگونه زباله،   فی کث   لیکم آب رودخانه خ. کممی شستظرف و لباس م  م،یکرددر آن شنا م  میما کوچ بود

  بود.  ادیقدر زآن اش دست زد، چون آلودگ  شدنم  رید ،. آب رودخانه آلوده شدختندیآشغال ر  ،ی پالست 

درمانش    توانست نم   ییدارو  چ یه  ریناعالج شده بود، د   یِمار یو پر از درد، پر از ب   فیذهن من هم مثل آب رودخانه کث  

   تا ولپنج  ا یچهارتا    یروز  خوردم،م   اد یاعصاب ز  یدارو  دم،ی پرصندوق به آن صندوق م   ن یاز ا  کردم، م   ادیکند، فکر ز 

  آمده. امبه زندگ  یشده، شاد نیر یش ام اآلن زندگ . ولخورمکم م   ی اآلن 

برنامۀ گنج   زندگ   نیا دارم،  دوست  شاد  را  باعث شد  زندگ  یحضور  به  آرامش  خدی ایب  ام و  از شما  سپاسزارم،     ل ی. 

  شما بخوانم: یشعر موالنا برا ت یچند ب  خواهمم

  

  کدام است؟ درمانیدردِ ب بِیطَب
  کدام است؟ ان یپایراه ب  قیرف
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  28صفحه: 

          ست؟یچ وانگیعقل است پس د اگر 
  جان است، پس جانان کدام است؟ وگر 

  )٣۵١شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  من         اهمیبندِ گ  ی باغ جمالِ تو،  از
  وارم پاره کلَه یخلعتِ وصل تو،  وز

  
          میتو گر قصۀ غم گو یِرو  یِشاد در
  غم بخورد خونَم، واله که سزاوارم  گر 

  )١۴۵٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  مردمان خانه من  نی زم در
  من  انهی خود کن کار ب  کار

  )٢۶٣ تی دفتر دوم، 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

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

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ییجام تو ییباده تو  ییدام تو ییتو دانه
  بمذار مرا خام  ییخام تو ییتو پخته

  
  ی راه دلم کم زَنَد یتن اگر کم تَنَد  نیا

  همه گفتار مرا  نیا یتا نبد  یشد راه
  )٣٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

کار دارم   م، یشوهر روز دارم ظرف م  زنم، به کمد آشپزخانه م   دهم، شما را گوش م   یجان، من شعرها  یشهباز  یآقا

  خداوند شما را سرِ راه من قرار داد.   عنیمن زنده شدم به شما،   عن یشما زنده هستم،   یبا شعرها  عن ی کنم، م
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  29صفحه: 

  ل یمن نشسته، به برنامۀ شما خ  ش یاآلن پ  دهد، و پر از درد بودم. شوهرم هم به برنامۀ شما گوش م  ماریآدم ب   ی  من

  ونیزی و از صبح تا غروب فقط تلو  کند ن کم ممن ارزش قائل است، به م  ی ارزش قائل است، از برا   لیخ  دهد، م   ت یاهم

  . می دهبعد برنامۀ شما گوش م  دهد، ساعت اخبار گوش م   ی  دیآ من روشن است، فقط ظهر خودش م   یبرا

  . عال ،عال آقای شهبازی:

ندارم، فقط فکر خواندم .......،     چنانمن سواد آن کنم تشر م  لیلذت بردم با شما صحبت کردم، خ   لیخ :نندهیب خانم

  سپاسزارم.  لیاز شما، خ  کنم تشر م   لیخ  دهم، برنامه را گوش م  می. سه سال و ن کنمهم م   کم مال

  ممنونم ممنونم.  آقای شهبازی:
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  30صفحه: 

  از اصفهان اریداد یآقا ‐١۶
  

  .  کنمخواهش م  د،ییبله ، بفرما  آقای شهبازی:

  هستم.   اری . دادشومارادت دارم، پدر بزرگوار، استاد بزرگوار، بنده از اصفهان مزاحتان م :اریداد یآقا

  . کنمخواهش م آقای شهبازی:

حالم گرفته بود، حالم گرفته بود که آمدم    قدرنیاستاد بزرگوار. امشب ا  رم،ی گبار هست که تماس م   نیاول  :اریداد  یآقا

خدمتتان    ی عرض ادب   ی بار    ن یاول  ی حضور، گفت که برنامه زنده است. گفتم اول، برا  خانمم زده کانال گنج  دم یخانه د

  یی خدا   د،ی را که شما به حق ما کرد  لطف   نیکه پدرانمان هم ا  دیبا ما کرد   یکرده باشم؛ دوم،  تشر کنم که شما کار

  نکردند.  

کنم.   فش ی توص توانم هم خودم هم خانمم که واقعاً، واقعاً نم  م، یگرفت ادی یی زهایچ  ی  م، یگرفت ادی یی زهای چ ی شما ما  از

  زبانم بند آمده.   توانم، اصال نم م یبو خواهم م  ییزهای چ ی اآلن،  یطورچه دانماصال نم

که    ییهامعلم  نیگرفتم که از ا   ادی  ییهاکوچ، من درس  یها بچه  نیکودکان عشق از ا   نیاز کودکان عشق، از ا  مخصوصاً

ندارم، چهار   ینگرفتم. هرچند که سواد  ادیکه سر کالس درس به من درس دادند،    زنمحرف را م   نیا  شودجسارت م

نشوم؛ هرچند   زود عصبان   ری گرفتم که د  ادیخودم را کنترل کنم،    توانمب  ر یگرفتم که د   ادی دارم، ول  ییکالس سواد ابتدا 

. بعد  کردمم  ریخمخُردو  زدمبود م   می، هرچه جلو  زدمم  رفتمم از کوره در  ها زودموقع  که من دست خودم نبود. بعض 

  .  شدمم  مانیساعت بعد آن پش ی بعد آن، بعد  قهیاز ده دق

اصال هول شدم که   دانمگرفتم، نم ادیعشق   یهابچه نیگرفتم که از گنج حضور، از ا ادیگرفتم که خودم را کنترل کنم.  ادی

خوب،     لیخ   یهابرنامه  ن یبا ا  کنم تشر م   کنم، از استاد بزرگوار؛ تشر م   زم، یاز پدر عز   کنم. فقط تشر م میبو  د یچه با

بزرگوار موالنا و استاد    یهاانیب  ن یاز ا  م یری ب  ادی  م یجا که بتوانکه خدا سر راه ما قرار گذاشت و ما هم تا آن  عال  لیخ

  .  یشهباز یبزرگوار، آقا

  حال شدم. اگر …خوش لیخ  ،عالاز جناب کنم تشر م   لیخ

  �🔹🔹�پایان بخش اول �🔹🔹�
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  31صفحه: 

  از اصفهان عل یآقا ‐١٧
  

  استاد.  ر،ی شبتان بخ :عل یآقا

  .  دییممنونم، بفرما کنم، خواهش م آقای شهبازی:

  .  شومهستم از اصفهان مزاحمتان م   عل :عل یآقا

  .  میدر خدمتتان هست د،یی. بفرماآقابله، عل شهبازی: آقای

  مقدار هول شدم.    ی . من کنمم   خواهعذر :عل یآقا

    د؟ی زنبار است زنگ م نیاول آقای شهبازی:

  بله، بله.   :عل یآقا

  . دییجانم، بفرما آقای شهبازی:

است،    یادوسال است که، دو سال و خرده  ی نزد  باًی من تقر  تیجانتان سالمت. عرضم به خدمتتان که واقع  :عل  یآقا

دفتر  ری یپ  آن  و حاال  م  میهاادداشتیکه    یبرنامه هستم  بر  برا  کهنیخب هم   ول  ست،ین  شمیپ  دارمرا    ی تماس گرفتم 

  شما.   زتشر بنم ا  کهنیبا شما صحبت بنم، هم بارنیاول

خب    د،ی آم   ش یها پهمه آدم  ی که حاال برا  ی بیوغر بیبود، اتفاقات عج   ام که در زندگ  خاطر مشالت من خب به  تیاقعو

که    کردندبزرگ م   یها را جورها را، بچهکودک  بود که از بچ   یخانواده جور  ،بود و سب خانوادگ  اریمشالت بس

مثال از لحاظ    م، یهست  خاص   لیاز خانوادۀ خ  م، یمثال ما متفاوت هست  که  شد م  لیتحو  یو قدرتمند  ب یغروبیعج   ذهن من

بود که   یهم جور  یظاهر  ط یکه، خب شرا  دی رس  یکه هست و خب به حد  ی زیهرچ  ای  میمقدار قدرتمند هست    ی  یماد

بر وفق مراد بود    ز یچهمه   یو ماد  از لحاظ زندگ   ،نوع برخورد، رابطۀ اجتماع  ل،یهوخداوند لطف داشت و من، حاال قد

خاطر  حوش شش ماه بهوقدرتمندم. و حول   ذهنخاطر منشدم به  ری گنیکال زم   سالشش  پنج، وستیمن سن ب  کهییتا جا

دوسال،    کهنیبهتر شد تا ا   طی جلو و شرا  م یمرور زمان رفتبنم. بعد به  یکار  چی ه  توانستم کال نم   هانیو ا   ض یمشل مر

که   یجورهمان  از دوستان تماس گرفتند، به  لیو حاال خ  کردمم   ن ییپا  ها را باالشبه  یجورنیمن هم  شیپ  مین و سالدو  

  بنده آشنا شدم، آشنا شدند. 

خاطر  طالب حضرت موالنا بودم به  ار یخب درکل بس   ول  شدم،را، رد م  هیقض  ن یا   گرفت م    شوخ   ذهن مقدار من   ی  ابتدا 

  خاص هست.    لیکه خ  گفتحسن م طورنیاست؛ هم  خاص ل یخ زی چ ی که   دانستمبودم و م  دهیدور شن دورا کهنیا

وجود من    که کامال به  د یکرد م   ر ی تفس  د یرا داشت   ات یاز اب   ی ها بود که از برنامه   یناگهان با شما آشنا شدم. در  باالخره

کرد    کوب خیساعت کال من را م   ی صورت پوالد کردم»، آن شب بود که به  ن یالدهمان «زبان از شمس  کنمنشست و فکر م 

اوقاتم را با شما چه    ترشیب  کنمم    تا شب سع میآ شما شدم، که امروز از صبح که م   ریدرگآهسته جا بود که آهستهو از آن

  صورت.   ن یهم در خانه هم که هستم به کنم، م یبردارادداشتی  نم،ی ب تاپ م لپ یشما را رو  یهانامهمحل کار، بر

  .  نیآفر آقای شهبازی:
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  32صفحه: 

قانون   طور نیگزارم. از همۀ دوستان و همسپاس ل یبوده. از شما خ  ادیز  اریبوده، بس  ادیز اریبس  ر یتأث  ت یو واقع :عل یآقا

  یکه هم ماد  امزندگ   اساس  یهابه برنامه  کنمم   ل یگرفتم، انجام دادم و امروز دارم تبد  ادیکم شروع کردم  جبران را کم

  یدرد خودم اول بخورم و بعد اگر بتوانم کاربشوم که بتوانم به  و بتوانم شخصاً انسان  ،بتوانم قدرتمند بشوم  یهم معنو

  بنم، انجام بدهم.  

  .  نیآفر ن،یآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  تر شیب   شوم. مزاحمتان نم می بو  توانم نم  ز یچ چیاز شما تشر بنم، ه  یچجور  دانم . واقعاً نم دیسالمت باش  :عل  یآقا

ان پشتوانۀ  عنوبهعنوان پدر و  و درست است و شما به  ق یاش دقهمه  کنندکه م   و واقعاً، واقعاً همۀ دوستان هر صحبت   ن یاز ا

شما جزء   تیواقع  ول ،یدر چه حد م یبو خواهم نم  د، یپرنور هست اریجزء ستارگان بس  شمااز آسمان عشق  ت یواقع  عنی

باعث م   د یدهرا نجات م   ها لیپرنور که خ   اریآن ستارگان بس  زندگ   د یشوو  پ    که در  بنند و    دا یبتوانند خودشان را 

کار را    نیو شما ا  نندیخودشان هست را بب   رونخدا که در د  بزرگ   نند،یگذشت را بب   نند، ی را بب عشق    نند،ی را بب  ت یانسان

  . ممنونم از شما.  دیهست ن یشما واقعاً امروز پرنورتر د،ی کنم

  .  کنمخواهش م  د،یلطف دار آقای شهبازی:

  از شما.   کنم . تشر مرمی گوقتتان را نم  ترشیب :عل یآقا

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

  . خدا نگهدار.ری شبتون بخ :عل یآقا
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  33صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐١٨
  

  قانون جبران شروع کنند و وقت  ن یاند، از همتازه شروع کرده  ای  کنندبرنامه گوش م  نیکه به ا   کسان  کنمم   شنهادیپ  من

هستم؟    که خب من چه کس   د یی و بو  د یبزن    شی دوراند  د، یگذارحاال اسمش را هرچه م   ا یدست به تأمل و حزم،    دی تنها هست

عنوان  من در قبال همسرم چه هست؟ به  فۀ یکه وظ  د ییو بو  د یمثال همسر دار   د، یدار   که روابط  دی نی ب در سطح ذهن، م   حت

  بنم؟   من قدرشناس یقانون جبران چجور

بچۀ من    نی. و بچه دارم خب ا دیرا برآورده بن   ازهایآن ن  دی برو   افتد،م   ادتانی  شی ازهاین   بعض  دین یبم   واشیواشی  بعد

  دی با او باش دی دارد، با  ازیدارد، به مثال «با او بودن» ن  ازین  یکه به باز  د ینی ب دارد؟ م   ازیبچه به چه ن نیپنج سالش است، ا 

  . دیده را انجام م تانفهیوظ  دیکه درواقع دار  دیاصطالح انجام بده عنوان قانون جبران بها بهر هانیا د؛ یاصال وقت بذران 

. ممن است پدر و  رساندم  ریکه واقعاً به شما خ  کندم   شما چه کار مثبت   یبرا  چه کس  دین یبب   دیموقع نگاه کن آن  بعد

  ی که من در مقابلش    دییبو  د»یرا «عوض کن  هانیدوستانتان باشند، ا مادرتان باشند، ممن است همسرتان باشند،  

  . دهمهم من انجام م  یکار

. شما  خورددرد نم به   گزارِ زبان ممنون و سپاس  ن یگزارم» اسپاس   لی: «ممنون، خ دیینگو  اثریو ب   صورت زبان به  طورنیهم

بدهد، اگر    ی اریمع   یبه شما    تواند م   » «ارزشِ پول  ن یعموال ااست؛ م  » و معادلِ آن اگر «پول  دی دست به عمل بزن  د یبا

  د،ی آدرست درنم   نیممنون، ا   د ییگو شما فقط م  رساندهزار دالر به شما سود م  اندازۀهب   کس  ی .  دیهنوز در ذهنتان هست 

  . دیدهشما قانون جبران را انجام نم   عنی

که من از همه بهترم،    د یگومخرب است و م   ستم یس   ی باال، پندار کمال    بردپندار کمال ما که ما را م   ات یاز خصوص   ی

 ی هاحالت  جورنیو از ا  دهند،را انجام م   شانفهیوظ   کنندگزار من هستند، مردم اگر به من خدمت مهمه خدمت  کهنیمثل ا 

  .م ییایب   رونی ب   دی ما با یکارطلب

  د ی. انجام بده دیانجام بده   یکه قانون جبران را چجور  دیفهمخودتان و روابطتان، شما خودتان م   یرو  د ین شما تأمل ک  اگر

  قانون جبران است.  شیِباز هم همان شماره   م،یبده ادی م یتوان که به فرزندانمان م  درس ن یترقانون جبران را! و بزرگ

  شود، عوض م  تانکه فوراً زندگ  دید  دیخواه د یکن  ت یاصالح اگر رعارا به نی. ا کنمخواهش م  دیقانون جبران شروع کن  از

که همسرتان    د ینی ب م  دفعهی   ای  شود،همسرتان با شما عوض م    که برخوردِ حت   دید   دیفوراً ها! در مدت دو، سه ماه خواه

بچهمهربان شد،  را    تانی هاتر  مشتر  ترشیب شما  دارند،  م  رید   جوری  تانیدوست  برخورد  شما   رودم   ه   کند،با 

  .گرددبرم 

را   اش یآدم مشتر اوقاتو گاه کند هم به شما کم م نسی زی قانون جبران در ب  د، یکن  تی قانون جبران را رعا نیهم شما

  وپنجس   ری ب  م،یکن م  نسیزی ما خب ب  ایما. ما اآلن چند سال است در آمر   نسیز یخودِ ب    امروز حت  یایدر دن   ند، ی ب نم

  ما وقت   ما در نقاط مختلف جهان، ول   م ید یرا ند   مانیهایاز مشتر    لیخ   رم؛ شرکت دا  ایسال من در آمر   وپنجسال. س

  ستاده یا  یمشتر  کهنیمثل ا   می سنجکاال را چنان م  تیف یاصطالح کبه  نیا   م،یکن م   یبندچنان بسته  میفرست را م   ییکاال   ی
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  34صفحه: 

  ریشده د   ت یرعا   ز یچا! همه  ند یبم   کند م   ز با  ی مشتر   ! وقتدهدم جهی نت  ن ی. و ا کندکارشناس دارد نگاه م  تابا دو، سه

  . رید میشوکه ما خسته م  خرند م  قدرنیا  عن ی خرد،م  خردم  خرد م  ه  خرد،راحت است دوباره م  الشیخ

  تی فیما ک   ام،یطورآن  ام،ی طورنی: «من ا دی حرف بزن  ه   دیببخش   دیبرو   کهنی! نه ا دیکن   تی شما قانون جبران را رعا  پس

  د یبار نشان بده  ی   بار! حت  یکه،    دیبار نشان بده   ی .  دیاست.» نه، قانون جبران را انجام بده  یطورنیا  مانیکاال

  قانون جبران است.  ن یهم  اسقدرشن ، . و قدردانشوندم  لیمردم متما

  یبه    رسند م   دفعهی.  ستی اصال جا ن   د یآ م  یمشتر  کنند، م  خب اولش سع   زنند رستوران م    ی   د ین یبم   ی اعده  ی

م  ییجا د  ر، ید   میدار  یمشتر   ر ید  ند ی گوکه  م  تی فی ک  ریبعد  م  گذارند را  چه  م  گوشتشان   دانمکنار.  بد    کنند، را 

را بد م بد    سشانی سرو  کنند، برنجشان  دارد    بندد، م    ن یبم   ر یشد، چند ماه د   ا! خال  د ین یبم   دفعهی .  کنندم را 

  اش را؛ قانون جبران را گذاشت کنار.مغازه بندد م

مضر، قانون جبران    یهااجتناب از آدم   حت  دهد؟»به من چه م   : «چه کس دیی! بودیشروع کن   د،یجبران را شروع کن   قانون

هم قانون جبران است.    ن یا   د؛ی کن   یها دورجا که مقدور است از آنضرر بزنند تا آنبه شما    خواهند م   یاعده  ی است.  

  . دیکنم  دا یشما پ  دیکن   رمختلفش را فک  یها! جنبهد؟یکن توجه م
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  35صفحه: 

  شهر اصفهان  ن یاز زر تایو خانم  ارایو خانم ت نیخانم زر ‐١٩

  ی زیکز کفِ من بر  یتا ظن نبر  هله
  ی زیکم کن، نگذارم که به فن بر  لهیح

  )٢٨٧٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   ذهن و کلَ، در من  لهیو با ح  م یکن فرار م  از کف و دست زندگ    ذهنمن  یهادگ یو همان  یساز سبب  ۀلیوسهرلحظه به  ما

قول معروف  و به  رودم   شی خوب است و خوب پ   زیچهمه  کهنیو با فکر ا  م یدهم   ب یو خود را فر  م یزنبه خودمان ضرر م

و در حضور خدا و    میا جهان آمده  نیچه به ا   یکه ما برا  میهست  نیو غافل از ا  میدار صورت خود را سرخ نگه م   لیبا س

  .می کن م  ی ادب یشروع به ب   زندگ

که با    دم، یخود عمل کند د  ذهن با عقل من  خواستکه وارد باغ شده بود و خود م   خود را مانند آن جوان  ن،ینازن   استاد

برنام  دنید به  را رعا   ۀو گوش دادن  اتفاقات،  نکرده  تی گنج حضور هنوز ادب  به  واکنش نشان دادن  با مقاومت و  ام و 

از ادب    بستم، برابر اتفاق م   هستم و هرچقدر فضا را در   زندگ  مقابل کردن در    یادب یچنان درحال ب حسادت و خشم هم

«لنگ    یبا پا  کهطالب وفضاگشا هستم درصورت   کردمچنان فکر م هم   غالب شده بود، ول  جسم   یاریو هش  شدمدورتر م 

  :د یگو. موالنا م آمدمو لوک» م 

  ادبیشل و بو لوک و خَفته  لنگ
  طلب و، او را م  ژ یغاو م یِسو

  )٩٨٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و شروع    میبرو   ییسمت گداو به  میکن  د یتقل  رید   ذهن  یهااز من  م یمجبور هست  م،یهست    ذهنو توجه من  دییخواهان تأ  وقت

و در    م یشوم   ده یبه جلو و عقب کش   وستهیو پ  دارد نگه م  رانیو انتقاد از د   سه ی. و قضاوت ما را در مقامیبه قضاوت کن 

  .می افت به دام م  ذهن کابوس من

. و با فکر،  بای چه خوب است، چه بد، چه زشت است و چه ز  م ییگو و م  م یسنجم  ذهن و پندار کمال من  یسازبا سبب  و

که هرلحظه ما را صدا   میرا بشنو زندگ یتا صدا  می. حال فضا را باز کنمیکن کالم و احساساتمان شروع به ارتعاش دادن م

  را نگه دار. ادبنکن و  خود گستاخ  ذهن که با من  زندم

  آن نگار  بتیزد به ه  یبر و بانگ
  : مرو گستاخ، ادب را هوش دار که

  ) ١٢١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :گذارمکردم را به اشتراک م  ییمدت در خود شناسا ن یرا که در ا ییرادهایا  تانۀاستاد، با اجاز :ارایت  خانم

  اطرافم. یها زود قضاوت کردن انسان ‐١

  لحظه.  نیمقاومت کردن در برابر اتفاق ا ‐٢

  حسادت کردن.  ‐٣
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  36صفحه: 

  اطراف.  یزهای شدن با چ ده یهمان  اریبس ‐۴

  را خوردن. ذهن من  بیفر ‐۵

  ذهنم را خاموش نکردن.  ‐۶

  صبر نکردن در هر اتفاق.  ‐٧

  خود کار نکردن.  یرو ‐٨

  دروغ گفتن.  ‐٩

  صادق نبودن.  ‐١٠

  از درد فرار کردن.  ‐١١

  نبودن و فضا را باز نکردن.    میتسل ‐١٢

  زود واکنش نشان دادن. ‐١٣

  گنج حضور. ۀمتعهد نبودن به برنام ‐١۴

  کردن.  ر یگ  ذهن در من ‐١۵

  در لحظه نبودن.  ‐١۶

  رفتن. گ  یآن را جد داد،را که ذهن نشان م  ی زیآن چ ‐١٧

  ها. کتاب داستان ، ونیز یتلو  یهامانند: برنامه  رانید ذهن  یهاشدن با من نیقر ‐١٨

  .  رهی مخصوصاً پدر، مادر، دوست و غ  ران،ی توقع و انتظار داشتن از د  ‐١٩

  . رانیو توجه خواستن از د  دیی تأ ‐٢٠

  . هادگی ترسِ از دست دادن همان  ‐٢١

  رنجش و خشم داشتن.  ‐٢٢

شاءاله که ما  . اندیبودند شما به ما گفت   مهم  یزهایچ  لیخ  هانیخب ا  لی. خارایخانم ت   عال  ،عال  لیخ  آقای شهبازی:

  زهای چ  ن یشده، ما هم ا  ادیز  قدرنیما هم که سنمان ا  د،یفقط شما هست  دیخانم، شما فکر نکن   ارایت  میکن   تیرا رعا  هانیهم ا

  بر شما. نی . آفر میکن  تیرعا  میتوان را نم

  سالم استاد، خدا قوت.   :تای خانم

  . دییخانم. ممنونم بفرما  تایبله، سالم  آقای شهبازی:

  بخوانم:  تانیشعر از موالنا برا  ی  خواستم ساله. مهستم هفت  تای  :تای خانم

  

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

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۱-۱مشار

  37صفحه: 

  تو ببندد، مرو و صبر کن آنجا اگر بر  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  

  
  ببرد شی که قصاب به خنجر، چو سر م نه

  خود را، کشد آن گاه کشاند  ۀکشت نَهِلد
  

  خود کندش پر نماند، ز دم شیدم م چو
  به کجاهات رساند  زدانیدم  نیبب تو

  )٧۶۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  خوانَد. بخوانَد: فردا تو را م  فردات
  

  . شما هفت سالتان است، درست است؟ نی. آفر دیخواند بایچقدر ز با،ی ز لیخ آقای شهبازی:

  بله.   :تای خانم

  تواندم   ییبای ز  نیساله به انوجوان هفت ی مردم جهان که    ۀ ما، هم  ۀبه هم دیده واقعاً نشان م   دیشما دار  آقای شهبازی:

    د؟یفهمهم را م  اششما بله؟ معن د یفهمرا م هانیشعر موالنا را بخواند و بفهمد. ا

  بله.   :تای خانم

  درست است؟  د،یبرکار م به  دی هم دار  تان. در زندگ نیآفر آقای شهبازی:

  بله.   :تای خانم

  . نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:
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  38صفحه: 

   یشهباز یسخنان آقا ‐٢٠
  

  خوب!  لیخ

  تیما را ترب  یهابچه  تواند . پس موالنا مشودمادر و پدر زحمت بشند م  ، زحمت بش    سال! وقت  ازدهیسال!    هفت 

  شوند،نم   د یناام  موقعچی ه  رند،ی ب  ادیساله خواند   هفت ٔبچه  ن یکه هم  یی شعرها  نیبرنامه! اگر مردم جهان هم  ن یکند، با هم

  ی زی چ  نیهم  فهمند، را م   »یمراد ی«ب    معن  شوند، سازنده م   شهی هم  شوند، نم   ن یخشم  موقع چیه   ترسند، نم   موقعچیه

  صفحه نوشته شده: یکه رو

  قَالووزِ بهشت شد  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

حتماً    بنددرا م  یدر   یخداوند    وقت   د، ینشو  دیگفتند ناام   تای. بله، خانم  شودم   د یناام  شودم   مراد یآدم ذهناً ب   وقت

  . کندو به خودش زنده م کندرا از ما م  ذهن پوست من  نیو ا دمدو با دم خودش م کندرا باز م  ر یدر د ی
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  39صفحه: 

  ایخانم مرجان از استرال ‐٢١
  

به ما آموزش داده   یمهم و کاربرد   نکات  خت» یکه از عسس گر   عاشق   تِ یو «حا  ٢٨٧٨از دلِ غزل شمارۀ    ٩۴١برنامۀ    در

  اند.  شده

به مفهوم   یترقیعم  دید  ۀیزاو  نی چن. همدهدظاهر بد به ما م هو اتفاقات ب   هایمرادیبه ب نسبت   که نگاه متفاوت  آموزش

  نه مطلق.   ستی«خوب و بد»، که نسب

   

  خواهم کرد.  انیرا که چراغ راهم شدند ب خالصه نکات  طوربه

   

  :  دیگوبه ما م  ٢٨٧٨در غزل شمارۀ   از زبان زندگ موالنا

  ساخت دیمنَت با یِهمه زهرم، با خو گر 
  ی ز ی گر ز لن بر  ، یاتو پروانه نه پس

  )٢٨٧٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  .  ست یپروانۀ من ن  ی. اگر دور من نگردیمن بساز یبا خو  دی تو من تماماً زهر باشم، با دِ یاگر از د حت  دی گوم

  .  کندم  ان یرا ب   انسان با زندگ  رابطۀ یی بایکار بردنِ مثاِل رابطۀ پروانه با شمع، به زبا به ت یب   نیدر ا  موالنا

  گرددقدر به گرد شمع م . پروانه آنکندشمع را نم  یهااز شعله   ختنی فکر گر   . پروانه حتگرددمدام به دورِ شمع م پروانه

  .   گرددم  ستیبله تمام جانش در آتشِ عشق فنا و ن  ش،یها تنها بالتا نه

  :  ندیفرما م ٢۶٢٧موالنا در غزل شمارۀ  کهچنان

  پروانه به اندازۀ شمع است ییبایز
  ؟ یر ی شمع من نینه که پروانۀ ا آخر 

  )٢۶٢٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که    دهداجازه م به زندگ  ییو با فضاگشا ستخالقمان است. انسان پروانۀ زندگ  ییبایاندازۀ زما به ق یو حق  ذات  ییبایز

 لۀیوسکند تا بهمنور در جان بشر طلوع   دِیرا بسوزاند و مانند خورش ذهن خلقت را به انجام برساند، جانِ من منظور اصل

  سازد.   او عشق و خردِ خود را در جهان متجل

  ساخت دیمنَت با یِهمه زهرم، با خو گر 
  )٢٨٧٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  هستند.   ندیما تلخ و ناخوشا یکه مانند زهر برا  ندی آم   شیپ  اتفاقات در زندگ  گاه

 م  یدوستمان رفتار  مثالکه به پندار کمال ما برم   کندو از او م  خورد م   یرادیمادرمان از ما ا  م،یرنج و ما فورًا    ردیگ

ساخته    ران ید  ی که از خودمان برا  ی ریکه با تصو  د یگودر مورد ما م   ی زیهمسرمان در جمع چ  ا ی.  میده واکنش نشان م
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  40صفحه: 

قهر    ای م،یافتکردن م   و به فکر تالف   میشوم  نیبالفاصله خشم  جهیتلخ است. درنت   ما  یبرا  نیدارد، بنابرا   رتیمغا  میبود

  بحث و دعوا.    ای م یکنم

که ذهن با سحرش به ما آن را خوب    یزی داشتن چ  ای  به اتفاق  دنیما در جهت رس  اریحرص و تالش بس  رغم عل  گاه  ای

  .   میکن م یخود پافشار  دهن خواستۀ من یو مدام رو  میکن و ناله م م یری پذنم  زی . ما نمی شوم  مرادینشان داده، ب 

  که:   می گرفت  ادیسورۀ بقره   ٢١۶ ۀیآ از

…»  مَل رخَي وها وىوا شَيهرنْ تَكا سع ◌ۖ  سعنْ ووا  ابا ُتحىشَي وهو شَر مَل  ◌ۗ هالو لَمعي نْتُماو   «َونلَمتَع  
...شايد چيزى را ناخوش بداريد و در آن خير شما باشد و شايد چيزى را دوست داشته باشيد و برايتان ناپسند افتد. خدا «

مدانيد»داند و شما نم 

  )٢١۶ ۀ ی، آ )٢سورۀ بقره ( م، ی(قرآن کر
  

رقم   د یفَکان با ْبا حم کن  چه اتفاقات مان یما، برا  ق یحق  ازیو ن  یکه در هرلحظه درخورِ سزاوار داند و خدا م م یدان نم  ما

  نخورد.   ایبخورد 

.  میکن م  یادب یو ب   میز یگر م   در مواجهه با اتفاقات، دراصل از زندگ  یو فضابند  رشیبا عدم پذ   دانممان،پندار کمال و م   با

  . میزی گرماست، م لی اص اهیکه همان وطن و جا  زندگ نۀی از زم مان،یدادن به فکرها تیبا سرعت دادن و هو 

   

  یریرادگ یا   نده،ی در گذشته و آ زندگ   ،یگررانیدرد، و  یکه در فضا غربت است. تا زمان  یذهن، فضا  یفضا  دیگوم   موالنا

  کالم به زندگ    یدر    عن ی  افت،ی  م ینجات نخواه  یبی از غر  م،یذهن باش  یحسادت، و در کل در فضا  ران، یو اصالح د 

  شد.    میزنده نخواه

      لیست، چون شد او دل َ چه مروه  هر 
   لیاست و خل بیمحبوبت، حب  یِسو

  ) ٨٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و    کند م  ت یمعشوق هدا  یسوتو را به  زی است، همان چ  ند یظاهر ناخوشاکه به  ز یکه هرچ   دهدم   ادیبه ما    یی طال  تِ یب   نیا

  .   کنددراصل دارد به تو خدمت م   دهدکه به تو اشالِ تو را نشان م  توست. هرکس   قیو رف اری

درد دادن به    یجابه  نی. بنابرا میرو سو م   یبه    کشت   ی و در    م یلشر واحد هست   ی جهان    نیهمۀ ما در ا   ت، ینها  در

   یو هر   م، یرسان   یاری  ر یدی از ذهن به    ش یزا   ندِی. در سهولتِ فرآمیهمراه هم باش  ر، یدکردن حق هم  مالیو پا   ر یدی

  . یر یراه د  ییروشنا یبرا شمع
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  41صفحه: 

  خانم سارا از آلمان ‐٢٢
  

  ییتایکمال در باغ  پندار 

   

ها  چراغ  ن یاز ا  ی.  کندرا روشن م  یادیز  یهاشد که چراغ  ری تفس  یاز دفتر چهارم مثنو  گنج حضور داستان  ٩۴١برنامۀ    در

  . گذارمنورتر بود به اشتراک ماز همه پر م یرا که برا

   

  :است ن یا باشدچراغ م نیکه در داستان مربوط به ا ییتابلو

مأمور ترسناک و ظالم او را   ی .  دهیکشاو درد م  یِو از دور  گشتههشت سال است دنبالِ معشوقش م   جوانِ عاشق   ی

. در آن باغ ناگهان آوردمدر بی باغ عج ی و ناگهان سر از   کند. عاشق از دستِ او با شتاب فرار م کنددر شب دنبال م 

  . گرددجوان م  یِباغ دنبالِ انگشتر یمعشوق دارد در جو ن ی. اندیبدنبال او بوده م  شهیمعشوقش را که هم 

    کند.  دایکه باعث شد معشوق را پ  کندآن مأمور را دعا م  عن یو عسس   شودخوشحال م اریبس جوان

  درآمد خوش در آن باغ آن جوان  چون
  فرو شُد پا به گنجش ناگهان  خود

  ) ۵٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  سبب  زدانیعسس را ساخته  مر 
  او دود در باغ، شب  میز ب تا

  ) ۵٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آن معشوقه را او با چراغ  ندیب
  باغ  یِدر جو یانگشتر  طالبِ
  ) ۵۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . کندخودش کار خودش را خراب م  نامدمرد م عاشق که موالنا حاال او را ساده ن یا یدر قدم بعد ول

پس   ست، ین   کس   جا نیکه ا  کند و در برابر معشوق استدالل هم م   کند با عجله قصدِ کنار و بوسه با معشوق را م   مرد ساده 

  . میرا بغل کن  رید ما هم  کهنیبهتر از ا چه

. از  هست   ادبیتو ابله و ب   دی گو . معشوق منامدو او را اَبلَه م  زندم  ادیو سر او فر  شودم  نیخشم  جانیدر ا  معشوق

  . شودنم  یهم خبر  یاز انگشتر ریبعد در داستان د به جانیا

  مرد آن ساده دی بد شیتنها چونکه
  او قصدِ کنار و بوسه کرد  زود

  ) ١٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  42صفحه: 

  آن نگار  بتیزد به ه  یبر و بانگ
  : مرو گستاخ، ادب را هوش دار که

  ) ١٢١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :دی گوبه معشوق م  و با گستاخ  دیآ مرد است باز هم کوتاه نمعاشق که حاال اسمش ساده نیا

  . کنداو را قبول نم  یهاحرف ن یوفا و طلب که دارم. اما معشوق اصال اکه من ادب ندارم،   میکن  فرض

  او: گر اَبلَهم من در ادب  گفت
  اندر وفا و در طلب رکمیز

  ) ١۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شد  دهیبود خود که د نی: ادب اگفت
  تو لُدّ  دان دگر را خود هم  آن

  ) ١۵٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : دشمن سرسخت لُدّ

  کنند؟را روشن م  ییهاداستان چه چراغ یتابلوها  نیا حال

  دیاست که شا داستان در مورِد انسان نی. ا برمم  ییتای یرا به فضا  امذهن عنوانِ عاشق عقل خودم و نظم منمن به ‐١

باغ دست    نیا   یاما تو  ده،یشده و معشوق را هم د  ییتایوارد باغ    یی گشاموجبِ فضابهخودش کار کرده و    یهم رو  لیخ

  از پنداِر کمالش برنداشته. 

  :نکردنِ لطف زندگ   ییتوکل نداشتن و شناسا ‐٢

تر به  تاقمش  لیخ که زندگ ستیاصال حواسم ن  کنمخودم کار م  یکه در اصل عاشق هستم و دارم رو  عنوانِ انسان به من

انسان    یِباغ، وسط شب با چراغ دنبالِ انگشتر  ی. معشوق در جوکندمن م   یدارد همه کار برا  کم به من است، زندگ 

را    ن یبهتر  خواهدو م   گرددخودش دارد م   زنده شدنِ انسان به حضور است. زندگ   و  نشانۀ پادشاه  ی . انگشترگرددم

موالنا به    ن یهم  ی تر است که ما را به خودش زنده کند. برااز همه مشتاق  سان بدهد. زندگ است به ان   ی که همان انگشتر

  ما گفته:

  نفع تو  شد خموش نا،یب شیپ 
  آمد خطاب انصتُوا  نیا بهِر
  )٢٠٧٢ تیبدفتر چهارم،  ،یمثنو ،ی(مولو

فضا را باز کند و در خدمتِ معشوق باشد. اجازه   دیفقط با   د،ی بو  د ینبا  ز یچچی ذهن من ه  ستحضور معشوق که زندگ   در

را کنم که ذهنم    ی زیچ  یتقاضا  که نینه ا  خواهد؟»از من چه م  بپرسم: «زندگ   د یاو چه کند. من با  د یبدهد که معشوق بو

  . دهدنشان م 
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  43صفحه: 

  :تی به بهانۀ معنو یطلبار ‐٣

م  یزی چ  نیا من   ذهن است    خواهدکه  معنو  ی ممن  بو  یظاهرِ  من   مثال باشد.  د میداشته  «موالنا  چه   ری:  من    از 

د  خواهد؟م است  خبر  ن  ر؟یچه  ا  ست یبس  پس  ا   تِ ینهایب   نیکار کردن؟  ن   نیمن کجاست؟»  باستیدرست  فقط    د ی! 

  هن انتظارِ گرفتن حضور تجسم با ذ  کهنیقرار دهد، نه ا   دگزن   ارِیخودش را در اخت  د یانسان است که با  نیخاموش شد. ا 

  را داشته باشد.  از زندگ 

  گرددما م  یدارد خودش دنبالِ انگشتر  . زندگ داندم  و زندگ  م یدانما نم  دهد، نشان م   یتابلو به خوب   ن یکه ا  طورهمان

  مییگوم   م، یده درس م  ما به زندگ  عنی  م، یکشم   و پندارِ کمالمان را به رخ زندگ  م یکنم   یادب یکم ب   یجاو ما به

  باشد، االن وقِت بوسه و کنار است.    دی با م یگوکه من م  یجورنیا

  یهاحرف  نی.» ا یطلب دار  لی تو خ ،یخودت کار کرد  یرو  ل ی: «تو خدیگو که م  دهداشتباه ذهن را نشان م  نیا  داستان

  .کند محروم م   و ما را از لطف زندگ آوردم  رونی ب   ذهن انسان را از صفر بودن در برابر زندگ 

  و توکل به او: و طلبِ زندگ ییبای ز ییشناسا ‐۴

  :دیگوشمس م   وانیاز د ٢٢٧٩در غزل  موالنا

  را نگر، خوش طالبِ مجنون شده»  بای ز  لی«ل

او را به خودش   خواهد طالبِ انسان است و م  زندگ عن ی  ل یخودِ ل د یگونسان است. ماست و مجنون ا نمادِ زندگ   لیل

  ف یلحظۀ ظر   ن ی.» همگرددعاشق م  یِ باغ دنبالِ انگشتر  یجو  انی«معشوقۀ چراغ به دست که در شب، م  یزنده کند. تابلو

  م یرا تجربه نخواه  شدن با زندگ   یاله وقت» و   َمع  «ل  می خودمان کار کرده باش  یو. ما هر چقدر هم ردهدرا نشان م 

  . م یببر  خودمان و زندگ  نیاز پندارِ کمالمان را ب کرد اگر حرف

ا   نیا   ِاساس  غامیپ  پس را رها کن و فقط ساکت باش. فقط    ت ینمایپندار کمالِ معنو  یِاست که همۀ طلبار  نیقسمت 

  . یبرخوردار شو و از لطفِ زندگ کن  تیادب را رعا توانم  صورتنیدرا

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

  )۴١١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ادب قی توف مییخدا جو از
  محروم گشت از لطفِ رب  ادبیب

  )٧٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  44صفحه: 

   یشهباز یسخنان آقا ‐٢٣
  ! نیآفر ن، یخوب بود سارا خانم! آفر لیخ آقای شهبازی:

  . نی! آفر  عال ،عال  ،. عالکنمم  رتی شما من ح نشی زحمات شما و ب  نیاز ا  قتاًیحق

هم   یزی تازه چ.  میگرفت  ادیاز شما    میگرفت   ادیرا هم که    یاذرهی را،    ز یچهمه  ن، یا  یشهباز  یآقا  کنمخواهش م   سارا:  خانم

  شخصه.  نگرفتم من به ادی

که من    کنند م   ان یو خوب ب   فهمند خوب م   قدر نی. ادیر یب  ادی  نندگانمانی همارانمان و ب   ن یدوستان از ا  آقای شهبازی:

«آقا ما  :  ندیگوم  ها لیکنم. خ  ان یدرست ب  توانم که فقط مثال من م  د یفکر نکن  موقع یکنم که   د یدوباره تأک  خواهمم

واقعاً لطف    شودم  دهیکه در شما د  ان یب خوش  نیا   د،یآ از همه م  غامی.» نه! پ میه شما گوش بد  یهابه حرف  میخواهم

  . دیکرد شرفتی! شما پ شودم انیاز زبان دوستانمان دارد ب  غامیپ نیکه ا  دیکن باور م  ریخداست، قدرت خداست. شما د

هفت    دهد را نشان م   تا یبه شما نشان بدهد؟    یخداوند چجور  ر ید   ر،ی. دمیستین     دو نفر  ،ی  ریکه د  م یکن  شر

  دهد را نشان م   دایشانزده سالش است، آ  دهدرا نشان م  هیسالش است، هد  ازدهی  دهدرا نشان م  ارایسالش است، ت

. دهدها را نشان مچهارساله   دهد،را نشان م   هاساله وپنجستی ب   دهد، را نشان م   هاساله س  د یآ هفده سالش است. بعد م

  دهد،را نشان م   شانیزنگ زدند ا   ایکه از استرال   رمان ید  نندۀی به شما. ب   دهدنشان م   یطورنیاآلن سارا خانم را از آلمان ا

  . ایرالمنظورم مرجان خانم بود از است  کنند،م  انیب   ییبای زرا به غامیهرکدام پ 
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  45صفحه: 

  ایران از  ال یخانم ل ‐٢۴

  .زانی خدمت شما و همۀ عز سالم

  :بشنو

  نور چشم عاشقان  یشاه شاهان جهان، ا یا
   اله موالنا عل دان،بیسرپوش غ یا

    ) (منسوب به ارادتمندان حضرت عل

که من از نزد    ند،یها نش که بر دل  د یتا از دل برآ    بردان که چوگانش تو باش  ییچون گوهم  ر یحق  نیقلم را در دستان ا   نیا

  پس باز هم تو سخن بو.     داناالسباب، عجز و اضطرارم را م. همه اسبابند و تو مسببییندارم و همه تو یزیخود چ

کردم، حاال بشنو. اما نه    در برابر زندگ  نیبر اضطرار، تواضع و دردِ طلبِ راست  اریبس  دیتمام طولِ داستان خرس تأک  در

  . ییماورا  دنی با گوش سر بله شن  دنیشن

  کن ز گوش  رون یوسواس ب پنبۀ
  از گردون، خروش  دیَات آبه گوش تا

  )١٩۴٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شجاع  یپا آر ا ِریرا در ز  چرخ
  از فوقِ فل، بانگِ سماع  بشنو

  )١٩۴٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .  یاز ماورا بشنو  عن یفل از فوقِ یی صدا  تا بتوان  اوریب  رونینفس را از گوش جانت ب یهاوسوسه پنبۀ

  دیو دست زدن و تمج   دیی تأ  ی که ذهنت دوست دارد بشنود و آن صدا  یشنورا م   یزیتو آن چ  ،داشتن گوش زندگ   بدون

  .  یشوو درد م نهی و پر از ک یی آم  زه یبه ست یاست و هرچه خالف آن بشنو رانید

 مثال  :  

  ن یبنم   ی زیو چ    گردان مسئله پر شده است ورقها م   ی چون گوش و چشم و هوش از آن    ی طلبم   یامسئله  ی کتاب   «در

  .»  باش دهی را ند ن یو ا از آن مقصود پر بوده باش باش دهی بوده باشد هرجا که گرد  ن یا ری غ  یو مقصد تّ یپس چون ترا ن 

  فصل شصتم)  ه،یما ف هیف ،ی(مولو

  . نام من هست  رِی در ز ر ید یدنبال مقصودبله تو به  ست یتو بر من عاشق ن   ، ستیدنبال من نبه تو

  من  اریاز ظَن خود شد  کس  هر 
  درون من نجست اسرار من از

  )۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  46صفحه: 

  دنیاز عالقه به شن  ی اثر چ یه  ر یکند تا د ات در گوش جسم  ی اپنبه  «طلب» خالص گردان تا زندگ  ی خود را برا ت ین  پس 

تو با تو صحبت    دی شن   را خواه  ملوت  ی . آن زمان است که آن صدا نداشته باش  رانید  یدهاییتأ از درونِ جانِ  که 

  . کندم

  د یگوشِ حسِ دون کناندر  پنبه
  د ی کن رونیحس از چشم خود ب بندِ

  )۵۶۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  آن گوشِ سر، گوِش سر است پنبۀ
  کر، آن باطن، کر است نینگردد ا تا

  )۵۶٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  د یشو فکرتیو ب  گوشیو ب حسیب
  د یرا بشنو  خطابِ ارجِع تا

  )۵۶٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

و بند حواس ظاهر و گوش ظاهر و    د یاز ق   د یبا  دی را بشنو  حق تعال  ) دیمن برگرد  ی(به سو   خطاب ارجِع  د یخواهم   «اگر 

  .» دیرها شو اطلبیدن  عقل جزئ 

  شه ی: اندفکرت
  

خرس چاپلوس است. گوش    یصدا   دنیتوست که عاشق شن   گوش جسم  نیگوش باطن توست هم  یبرا  یکه حجاب   یاپنبه

  د یگوکه م   یرا بشنو  زندگ  یصدا   ببند تا بتوان   رون ی مهربان ب   یهاخرس چاپلوس خود و خرس  یجسم خود را بر صدا

  . دین ش صورت هرگز آن صدا را نخواه  ن یا ر یمن بازگرد. در غ  یسوبه

  من بردار.  یخودم طلب کن و هر قدم را از برا  ی در توکل به من دارد مرا از برا شهیکه ر  ش با جهد و تال  پس

  حسِ تو به حرف، ار در خور است گوشِ
  تو کر است  ِریگ  بیکه گوش غ دان

  )٣٣٩۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  توست؟  یاز برا دارمکه برم  از کجا بدانم که قدم  ایخدا

  ذهنت به قلبت رجوع کن. یجا. به دان : از درون خود سؤال کن جواب درست را تو ذاتًا م جواب

که با    یی فرماو م   شناسمکه اصال نم  یزی از ماروا را بشنوم؟ چ  یی . من چطور صداستی کار از من ساخته ن  نیا   ایخدا  اما

  چونه!   دانمطلب در من هست اما نم ن ی. استین  صی ذهن و حواس پنجانه قابل تشخ

  . هست  یخوب  یهم جا  دان که نم   نی: همجواب

  پس: 
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  47صفحه: 

  کند م  تیچون حا ن نیا بشنو
  کند م ت یشا هاییجدا از

  )١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  باد ستی و ن یبانگ نا نیاست ا آتش
  باد  ستیآتش ندارد ن نیکه ا  هر 

  )٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  فتاد   عشق است کاندر ن آتش
  فتاد  عشق است کاندر م جوشش

  )١٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  د یبر  یاریهر که از    فیحر  ن
  د یما در ی هاپرده شی هاپرده

  )١١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  د یکه د  اقیو تر  یزهر  ن همچو
  د ی که د دمساز و مشتاق   ن همچو

  )١٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  کند راه پر خون م  ثیحد ن
  کند عشق مجنون م یهاقصه

  )١٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

   ها آتش آن  دنی. بشنو که با شنستت یاز هر من   شدند و همۀ وجودشان خال  ) ست ی(ن   بزرگان را که ن   ن   ی: بشنو صداپس

  .  کن و رقص م  یشوکه مست م  افتد بر جانت م 

  و جاودانه.  راست یو او نام  افتی . همانند او نخواهدمندۀ در آن ن  (خدا) است و من   ن   (موالنا) او

  ست گرگ   ی بزرگان همان صدا   ن  یجز نوا  یرید   یاو را دنبال کن تا تو را به سمت من کشانَد و هر صدا  ن   ی نوا  یصدا

  . کشاندکه در نفْس هر مخلوق هست و تو را به قعر م

     دی که تو را باال کش ییندا هر 
     دی که از باال رس دانندا م  آن

     )١٩۵٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  48صفحه: 

  که تو را حرص آورد    ییندا هر 
  دان که او مردم درد    گرگ  بانگِ

  )١٩۵٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  باشد:  ادتی و

  نطق را  دی اول سمع با زآنکه
  منطق از ره سمع اندر آ  یسو

  )١۶٢٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

و گرگ   کندم  لیتبد یرا به شاد تیموالنا گوش جانت را شنوا و تمام دردها  ن ینوا یبمان. گوش دادن به صدا خاموش

  . وسفیوجودت را به 

  کنم  یکنم گمراه را هاد  یغصه را شاد من
  کنم من زهر را شر کنم وسفیگرگ را  من

  )١٣٧۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ها تو را  را دعوت من، که آن   و کس   یشمار که فرصت کوتاه است و تالش کن تا محرم ما شو  مت یدر آخر هرلحظه را غن  و

  ون:. چکنندو از ما دور م  دارنداز راه باز م 

  ست ی ن هوشیهوش جز ب  نیا محرم
  ستیجز گوش ن  یزبان را مشتر  مر 

  )١۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  خام  چیحال پخته ه ابدیدرن
  والسالم د،ی سخن کوتاه با پس

  )١٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  49صفحه: 

  از اصفهان  نیخانم پرو  ‐٢۵
  

  ی زیکز کفِ من بر  یتا ظن نبر  هله
  ی زیکم کن، نگذارم که به فن بر  لهیح

  )٢٨٧٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

الست   یِآب و گل، خمار نیاز ا شیجهان فرستاده شد. پ  نی. دلش ربوده شد و سرمست به ا دیمعشوق را در الست د جوان

  است.   اریوصال    را فراموش کرد. فراموش کرد که مقصود اصل زیچهمه  بود، ول  دهیرا چش

کم شعف عالم الست  . کمدیچنگ بزن  سمانیر  ی را کنار بذار و همه به    ییبه او تقلب رسانده بود که من و تو   اری  حت

  . رودم ن یاز ب  یغم دور دگ یشد. فکر کرد با همان  ایدست آوردن دنناچار سرگرم به  رنگ شد. بهکم

  بود؟ از اول چرا خون عشق،
  بود رون یآنکه ب زدیگر  تا

  )۴٧۵١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  سرِ راه او قرار گرفت و او که فراموش کرد   اریبودن عشق، اغ  نیامتحان راست  یبرا

  معشوق بود عزتِ عاشق  ۀانداز
  ی ر یتا ز چه ت نیبب  چارهیعاشق ب یا

  )٢۶٢٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  است که اکثر مردم جهان دارند،  یمضر دِی سحرها د نیاز ا   یمنحرف شد.   ر یها از مس شد و با سحر آن اریعاشق اغ او

چشم چشم، تو خود بر بند ز آن خوش  
  کن چشم از عشّاقِ او  تیعار

  ) ٧۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  م،یدنبال جلب ترحم او هست   ت یو با گله و شا  میپرست م   ذهن   یها تصور کرده، خداانسان  هیرا جسم و شب  اریسحر    نیا  با

  .  میشودورتر م  ول

بودن است، چون ذهن مثل چشم فقط ع   ب یعیو ب    احساس زنده شدن به زندگ  ر ید   سحر   ب یبودن و احساس خاص 

  .  میکن   دایناظر پ د ید د یبا  دنشید ی . ما براندیبرا م  رانید

بسته خواهد ماند. ما درپرست    ییتایدرِ باغ    دهایش و ترد   نیاست. با ا  ذهن من  تنگ و چشم  یاب یاحساس کم  رید  سحر

  . میدهعوان ما را دنبال کند و کار کوتاه را کش م   میخواهشده، دائمًا م 

  به چاه ای که بر درخت  نیمب تو
  مفتاح راهکه منم  نیمرا ب تو

  )۴٨٠٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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را کنار بذار. عاشق    له یح  د،یناام   ا ی  ی دواریام   هست، در هر حالت  اهیمثل چاه س   ا یو دن  هست    ذهنگرفتار عوان من   وقت

ام   دیاست، با  ری آن شمع من  ۀکه پروان  واقع راه    نیا   دیاست که کل  ییفقط مجاز به فضاگشا  عنیکند؛    د یاز جهان قطع 

  هست.

  آ، درگذر از ما و من  شتر یپ
  نه ما  آ، تا نه تو باش شتر یپ

  
  ریو تکبر بذار و ب کبر 
  ا یکبر  ن یعوض کبر چن در

  
  » : «بل: «الست» و تو بفت گفت

  بال  دنیکش ست؟یچ  بل شر 
  

  منم عنی که  ستی چ بل سر 
  زن درگه فقر و فنا  حلقه
  )٢۵١شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  ی شهباز یاز جوزان نجف آباد با سخنان آقا  دایخانم فرخنده و خانم آ  ‐٢۶
  فرخنده: خانم

  ی ر ی شو، و عاشق شو، بذار زح عاشق
  ؟ یر یآخر، تا چند اس یابچهسلطان

  
  همه عارست یریو وز ر یرا م  بچهسلطان

  ی ر ی نگ ز یبه جز عشق دگر چ  زنهار،
  )٢۶٢٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که هرکدام    م،یشواشعار در خودمان م  یمتوجه کاربرد و عملردها راحتحضرت موالنا به  یهابرنامه و آموزه  نی ا  قیطر  از

  . کنندجدا م هادگی هستند که ما را از همان  یامحرکه  یروین   ی یدارا

   عن ی م، یکن  ییشناسا رانیعشق را در د نیو ا  میو عاشق شو م یری عشق قرار گ ۀپل  یکه رو خواهند از ما م ات یاب  نیا ۀهم

و مردن به آن است. که با مردن    ذهن عاشق شدن، جدا شدن از من  دی که کل  م، یباش   عشق در جهان هست  ۀدهندارتعاش

  ی . عنصرمیشودر خود م   یی رای عنصر نام. و ما متوجه  شودداده م  ان یپا  ما در    ی دیکه به انقباض و ترس و ناام   ذهن به من

  . میاکه جاودانه میو متوجه بشو م یببر  یاطراف خودمان پ  یزهایچ یی رای به آفل بودن و م  می توانآن م قیکه از طر 

  که دلش زنده شد به عشق  آن ردی نم هرگز 
  عالم، دوام ما  ۀ دیاست بر جر  ثبت

  )١١غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د

    :دایآ خانم

  آن خنده را؟  ینهان دار چند
  مه تابندۀ فرخنده را آن

  )٢۵٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

از    توانددر درون تو هست که م   یکه شاد  یاصال خبر دار  ؟ با مقاومتت اخم نشان ده  به اتفاقات زندگ  خواه م  چقدر

  شوفا شود؟  زندگ  قیطر

  دهیتو را ند   تینهایماه ب   وقت است که کس  لیاست و خکه ماه درون تو پنهان شده  یانشان داده  اخم به زندگ   قدرنیا

  ران یو به درون د  را از درون خودت به اتفاقات زندگ  یشاد  وقتچی که تو را شاد کند و ه  هست   است. تو دنبال اتفاق ذهن 

پس ماهت    ؟ینبود  است؟ مر تو دنبال خوشبخت  و ماه خوشبخت  منیتو، ماه خوش  نکه ماه درو  دان . تو نم یاختهی نر

  . ن یرا بب  یشاد ینشان بده تا رو   ترشیماهت را ب یی را پنهان نکن و با فضاگشا

. راز شاد بودن،  یریحال قرار ب   ۀ و در لحظ   یکه ناظر ذهنت شو  ست است، فقط کاف  تر ی از رگ گردن به تو نزد   یشاد

  لحظه» است.  نی«بودن در ا
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را از درون    یاست که ما شاد  نیراز شاد بودن ا   م،یانجام بده   میرا که دوست دار   یکه ما آن کار  ستین  نیشاد بودن ا   اما

  . میز یبر   میده که انجام م یخودمان به هر کار

و    میکن   دایرا از درون پ   خوشبخت   می توانهم در درون ماست، پس چه بهتر که م  یماست، منبع شاد  یدر شاد  خوشبخت

انعکاس ده  رون ی ب   یایدن   به اتفاقات بخند   راحت لحظه، به  ن یا   م یتوانم   . چرا وقتمیهم  ناراحت    م یکن اخم م  م، یبه  و 

. اگر واقعاً خودمان را میکنناراحت م   یزیبه هرچدر هرلحظه نسبت  راکه خودمان    میما با خودمان دشمن هست  م؟یشوم

  . میباش م یو تسل میناراحت نکن   اتفاق چی خاطر هچهار بعدمان را به م،یدوست دار

  گل سرخ را  اموز یب خنده
  را  ندهیکن آن دولتِ پا جلوه

  )٢۵٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  خانم.  دا یآ نی آفر  با،ی ز لیخ آقای شهبازی:

  خودتان؟ یهابه سن و سال د ییگوچه م د؟یبده  شنهادیپ   دیخواه م  یزیخودتان چ یهاو سال خانم به سن دایآ

لحظه    نیا   میدار  که ما به آن دسترس   یزی حال است و تنها چ  ۀلحظه، لحظ   نیتر که مهم  میگو ها م استاد به آن  :دایآ  خانم

 تر شیچون هرچقدر به درد ب  م،ی نده  ت یو به درد اهم  م یزی را به لحظاتمان بر  یو شاد  میهست، پس از لحظاتمان استفاده کن 

  . شودم  ترشیو ب ترشیدرونمان ب یو شاد میکن تر متر و کوچآن را کوچ م،ینده   تیاهم

  د؟یآورم یخب. شما واقعاً اآلن از درون شاد لیخ  م،ینده   تی. به درد اهمنیآفر آقای شهبازی:

  بله استاد. :دایآ خانم

  نه؟  ر،یپس حالتان خوب است د آقای شهبازی:

  خوب است.  لیال من خبله استاد ح :دایآ خانم

  نه؟  ست، یهم در شما ن سالشانزده، هفده  و سرکش  انیطغ یهاحالت نی . ا نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  فروکش کرده.   لیخ ر، یاآلن نه د   استاد، بود. بوده قبال، ول :دایآ خانم

  فروکش کرده.  آقای شهبازی:

  . دی ببخش رد،ی گام م استاد خنده :دایآ خانم

م   آقای شهبازی: م   دیشما شاد هست  نم یببله خب من  متوجه  همه  م  شوندواقعاً،  خنده  دی خندکه شما  جلوِ  را  و  تان 

  . دیر یب  دی تواننم

  بله استاد. :دایآ خانم

  . نیآفر  ن،یآفر ازی:آقای شهب

  به من دادند.   وانهیلقب د یۀ بق  خندم،قدر م ها آنوقت  استاد من گاه :دایآ خانم

  تییاست، پر از خدا  یساله پر از عشق است، پر از شاد، شانزدهباشد، جوان پانزده  یطورنیا   د یخب جوان با  آقای شهبازی:

  خنده است. تییاست، اصال خدا
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غمناک    رند،ی ا بعز  دی اش باهمه  سال، هجدهکه در هفده  می کن م  تیترب  یرا طور  مانیهاعنوان پدر و مادر بچهما به  کهنیا

درد    بشوند، ه   ذهنمن  یهاها درد بشند، دچار حملهباشند، از دست آن  هادگ یدست آوردن همانبشوند و به فکر به

  حمله کند.  هادرون به آن یانباشته کنند، دردها

به  خب اآلن خودتان م  یجاشما  شما،    یهااصطالح سن و سالبهدر    سببیب   یاست. شاد  یدرونتان شاد  د ییگودرد، 

ا   ی نزد  قدرنیا د   بعض   کهنیاست، درست مثل  م    ی  دید یجاها  م    کنمتر  م   ، رسبه آب  متر  به آب     کندو، سه 

  است.  چهل متر، پنجاه متر باز هم خش ،  بن د یبا  ه  دیجاها با  بعض   ول ،رس م

  یها. در بچهشودسخت م  ل یخ  دن یکه به آب رس  م یکنهم انباشته م  یو درد را رو  دگی همان  یهاهیال   ن یا  قدر نیا  ما

  د؟ یکنو شما و، خب شما چند سال است به برنامه گوش م  ارایو ت  تای  ر،یامروز بودند د  سالهازدهیساله، هفت

  استاد، چهار. :دایآ خانم

ا   زندگ   نیا  سالزدهیدوازده، س  ری. خب دسالزدهیاز دوازده، س  عنیچهار سال،    آقای شهبازی:   ن یو ا  یشاد  نیو 

  مدفون نشده.    دگی همان یهاهیال  ری ز ت ییخدا

  یزی دردانگ  ستمیها با سبچه  ن یکه ا  می کنم   ت یرا ترب   مانیهاهم خودمان را، هم بچه  ، ذهنپندار کمال و من  ۀلیوسبه  ما

به را عاص  آورند،وجود مکه در خودشان  همه  منبع شادکنندم  واقعاً  اآلن  برا  دی خنده هست  د،ی هست   ی. شما    یو هم 

  .  دیبرکت هست  معه،جا ی هم برا تانۀخوانواد یخودتان هم برا

 ۀلیوسمردم به  ترشی کند، ب   تی ترس هدا  ایکند    تیخشم شما را هدا  ایاست،    دیبع   اریبس  دی بشو  ضیشما مر   کهنیا  احتمال

همه    ها نیا   کنند،و عمل م   کننداضطرابشان، حس گناهشان دارند فکر م  شان،ییجوانتقام  شان،نهی ک  خشمشان، ترسشان،

  سوزند،مثل حسادت، از حسادت مردم م  رید  یو دردهاها  در آدم  دی نی ب مخرب است، باالخص خشم. شما خشم را م

  است.  دی همه اشتباه است، اشتباه د هانی. ارید  ماندنم  یزی اصال چ

  واقعاً نوجوانان   نمی ب م  . من وقتندی ب سحر است، انسان غلط م   ی  ذهن من  ن یا  گفت در تابلو، م   میاآلن داشت   نیهم

  عن ی  ، به زندگ   دسترس   قدرنی پس ا  کند،دارد صحبت م  زندگ   عن ی  کنند، درست صحبت م   نند، ی ب مثل شما درست م

  زنده شدن به خدا مقدور است و آسان است.

  . میبده   ادیبه مردم   ترشیدرست است؟ ب م، یدانش موالنا را گسترش بده نیکه ما ا   دیموافق شما

  موافقم.   ل یبله استاد، بله خ :دایآ خانم
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  یشهباز یسخنان آقا ‐٢٧
  

اآلن دوستانمان    » «ادب زندگ   ند ی گوم   نیکم است چقدر مؤدبند! به ا  خب سنشان  که نیها با وجود ابچه  ن یکه ا  د ینی ب م

هم مربوط هم هستند؛  به  هانی بعد از داستان خرس، ا  میخوانروزها م  ن یداستانِ اول دفتر چهارم که ا  ن یصحبت کردند در ا 

نظم    لۀیوسخدا را به  خواهدبا او است، م  اشیادب یاصطالح، هنوز ب خداوند است به  شِیعاشق ما که وارد باغ شده و پ   نیا

  سروسامان بدهد.  اش ذهن من

تنها  شخص نه  نیا    شاه، ول  م یبه انگشتِ ما بند ما بشو   گرددم  مانیحضرت سل  یخداوند در باغ دنبال انگشتر  کهدرحال

کم  نم هم م  یادبیجوان، ب  ن یا کندکس  جانی: «آقا اکند  ما م   ستینر یدمه  میتوان دی فرصت را نبا نی! امیرا بغل کن  

  . مییگوم  میدار  دما به خداون عن ی!»  میاز دست بده

  �🔹🔹�پایان بخش دوم  �🔹🔹�
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  یشهباز یاز ونکوور با سخنان آقا  عل یو آقا دهیخانم سع ‐٢٨
  

  ادی  داً یرا جد  یزیچ   ی بخوانم، ول شیرا ننوشتم که از رو   یتان مطلب هستم از ونکوور. با اجازه  دهیمن سع  ،یشهباز  یآقا

  .  تانیبرا  ی طورنیهم م یبه اشتراک بذارم، بو  دی گرفتم اگر اجازه بده

  . دیی. بفرماکنمبله، بله، خواهش م  آقای شهبازی:

که    د یمطمئن باش  د،ی نی ب م  هی که در بق   یرادیکه هر ا   دیفرمودم  شهیشما هم  ،یشهباز  یممنونم. آقا  لیخ   :دهیسع  خانم

قبال پندار کمالم   عن ی  شوم،م   دیفرمود مسئله که شما م   نیمن تازه دارم متوجه ا   با عرض شرمندگ   در خود شماست، ول

  هاست.  آن رادی البد ا  نم،ی ب م  هیکه نه، هرچه که من در بق گفتمرا باور کنم. م  ن یا گذاشت نم

خود من است.  و    رادی ا  قاًیدق  نمی ب م   هیصحبت شما را که بله، هرچه که در بق   ن یا  شومتازه دارم متوجه م  به تازگ   ول

بشناسم تا    تر شیو ب  تر شیرا ب  راداتم ی ا   شاءاله ه که ان  نم ینش شما با اشعار موالنا م   یهاصحبت  یخب من حاال اصال پا

بنم.    یخودساز  قول گفتنبردارم تا به  دهم انجام م   ذهنکه از سر من  غلط   یرهاو رفتا  یعادات تکرار  نیدست از ا

  بردارم.   امذهن  راداتی بشناسم و دست از ا تر شیخودم را ب 

م   دمید  بعد که  اگر  ا  ذهن بفهمم که من  خواهمکه  چه   قاًی دق  نمیبب   دیبا  کند،دارد م  ییدارد، چه کارها  راداتی من چه 

را که    لیکه چرا وسا گفتمبار که داشتم که به همسرم م ی. مثال ردی گم   هیرا به بق   یرادیچه ا  ند،یبم   هیرا در بق   رادات یا

بذار،   شیسر جا  یدارکه برم  لیوسا  گفتمم   رفتم مثال دنبالش راه م  قول گفتن و به  ؟یگذارنم   شی را سر جا  یدارم بر

  جا، نیهمه را خود من گذاشتم ا  هانیکه نگاه! ا  دمیانگار چشمم باز شد د  دفعهی   کردمبار که داشتم خانه را مرتب م ی

کار خودم است،   نم،یبم   هیکه پس من هرچه که در بق  دمید  رم؟ی گم   رادی ا  هیاست که به بق   ینگذاشتم، چجور  شیسر جا

  رد.  را دا راد یا ن یخودم است که ا  ذهن من نیا

  ع یمن بپرسد، سر   از زندگ  سؤاالت شخص   یسر  ی بعد شروع کرد از من    کردم،صحبت م   یزیعز    یبار داشتم با    ی

  ها؛نیرا من دوست ندارم به اشتراک بذارم، ا   هانیآخر ا   پرسد؟ها را از من مسؤال  ن یآمد باال که خب چرا ا  امذهن من

چه   ن یرا چار کرد؟ آن چه شد؟ ا نیکه حاال مثال از او بپرس که ا   دیگو م  ددار  من هم ه  ذهن که خب من دم ید دفعهی

که من خودم هستم   دم ی. دچرخدهام سؤال ن یدر سرِ من که دارد ا ، ذهن در من  ول  پرسم،که خب حاال من نم  دم یشد؟ د

  و سؤال بپرسم.  کنم   دخالت کنم و فضول خواهمم  هیبق  که در زندگ

اساس،    نیعملم و هر لحظه بر هم   یشاءاله که بشود الو. حاال انفهممشما، تازه دارم م  یها از صحبت  دمیرا فهم  ن یا  من

نامرتب است؟    نیچرا ا  کند؟دخالت م   نیبه بعد هرچه ذهنم آمد باال، آمد گفتش که چرا ا   نی بشود که از ا  امزندگ   کل   دید

محض  ها. بهتا دست بردارم از آن دهد من را نشان م راداتیا هیبق   قیدارد خدا از طر اقعاًاش وفالنشه؟ بدانم همه نیچرا ا

  .  نمیبنم   هیرا در بق هانیا  ریدست برداشتم، د کهنیا

نا، بچه  هانیا   مثالب برا   افتد،اصال به واکنش نم  او  شوم،م  نی که من خشم  . مثال وقت دمیام هم ددر   مهم    شیاواصال

مثل او باشم.    دیمن هم با  نیخاطر هم   . بهستیخشم در درون او ن  نیچون اصال ا  شود،اصال خشم من را متوجه نم  ست،ین
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کردم، حاال واکنش    دایپ  خرس  یقول شما  به  دیحاال شا  افتم،من هم به واکنش م   شوند،م  نیخشم  هیبق  من هم وقت 

 نها؟ ی کفت، ا  یجورنیشد؟ چرا ا   نیخش  ن یکه چرا ا   رومدارم با خودم کلنجار م   در ذهنم که ه    همان لحظه، ول  دهم نم

در   دهمنشان نم   دیشده، خشمم را شا امخشم در درون من هم هست. حال خرسم آر نیاست که ا نیخاطر ا همه به هانیا

  ن یخشم در درون من هم هست. ا   ن یکه، پس ا  شودم   ر یرونم که هست که، ذهنم که با آن درگدر د   مواقع، ول  یسر   ی

  که گوشم هم کر بوده تا حاال. د ی. ببخششنوماز شما دارم م  هارا تازگ

  . بایز  ل یخ ،لیخ آقای شهبازی:

گرفتم    ادی  داً ی دوستش دارم، جد   لیاست که خ   ت یب   ی   میبو  خواستم هم م  ت یوسط حرفتان، درنها  د یببخش   :دهیسع  خانم

  .  رمی وقتتان را نگ ر یآن را هم بخوانم، د خوانم، دارم م

  .  کنمبله، بله، خواهش م  آقای شهبازی:

    :دهیسع خانم

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

  )٣٠۵۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

را عرض کنم خدمتتان    نی و البته ا  دیرا تجربه کرد   مهم   زی چ  ل یخانم، خ  دهی خب سع  لی. خنی . آفرنیبله، آفر  آقای شهبازی:

  د، یاگر فضا باز کن   در شماست. ول  رادی ا  د، ی. اگر شما واکنش نشان بده مینی ب را م  راد یاصطالح اکه در دو صورت ما به

 یرادهایاست، واقعاً ا  ییفضاگشا  تینهاینظر شما خداوند که ب حاال به  پرسم؛سؤال از شما م  ی . حاال  ستیدر شما ن  رادیا

    ند؟ی ب ما را نم 

  .  ندی ب م  :دهیسع خانم

  درست است؟   کند، فضا را بازم دیگو نم  یزی چ خداوند، ول  ندیبرا م  رادیا  م،یدار  رادیپس ما ا  آقای شهبازی:

  بله.  :دهیسع خانم

  م ی. اگر نتوانستستیدر ما ن  می نی ب که اآلن م   یرادی که آن ا  دهدنشان م   م،یکرد  ییحاال اگر ما هم فضاگشا  آقای شهبازی:

  حتماً در ما هست.  م،یو واکنش نشان داد می کن ییفضاگشا

که خب اگر به حضور زنده بشوم،    د ییگو ه شما مک  ست ین   ی طورنیا  د، یرا درست بفهم   نی فقط ا   خواهم من م  راد، یا   که

    د؟یکن ! توجه م گذارندسر من کاله م  ندی آکه همه م نمی را نب رادیآن موقع خب چار کنم؟ پس ا  نم،یبرا نم  رادیا

سر خداوند کاله بذارد. چرا؟ او    ایکه حضور دارد کاله بذارد    آدم   ی سر    تواندنم  کاربیفر   دیشا  ذهن آدم من  ی

.  میخودمان را اصالح کن  میکه ما بفهم  کندم  ییخداوند دائماً فضاگشا  ای  زندگ   عنی  کند،م  ییمنتها فضاگشا  ند،ی ب م

. باز هم  میزن ما خودمان م   کند،. آن هم خداوند نم میزنبه خودمان لطمه م دمانخو  م، یگذرانحدود م از حدو  وقت   رید

  .  میکه بله متوجه بشو کند فضا باز م
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دارم م  دیگوم  ه نم  کوشم،تو نکوش، من  بوشم. ما  من  بوشد، همه  م یگذاربذار  مناو  نظم  با  ما    مان ذهن اش 

  .  میرا درست کن  مانزندگ  م یخواهم

  شود،منعکس م   وقت  راد یچون خودشان آن را ندارند؛ ا   فهمند،را م  راد یکه به حضور زنده هستند، ا   یی هاآدم  نیبنابرا   پس

خودش را    رادی شده اگشوده  یتا آن شخص در فضا  کنند فضا را باز م   ند یگو نم  ز یچچی ه  ول  شود، ها منعکس مآن  راد یا

  .  ندیبب 

  حتمًا در شما هم هست.   د،ی . اگر واکنش نشان داد رادی آن ا  ستیدر شما ن  ن یپس بنابرا د،ی کن  یی فضاگشا دیشما بتوان  اگر

  کنم.    با شما خداحافظ  خب

  .  دیداد  حیتوض  م یرا برا ن یکه ا  دی. لطف کرد یشهباز یممنونم آقا ل یخ :دهیسع خانم

  . کنمخواهش م آقای شهبازی:

  هم صحبت کند؟   امانش هست که عل  کنمم  عذرخواه ،یشهباز یآقا :دهیسع خانم

  آقا، بله.   ه. علبله، بل ،عل آقای شهبازی:

  دار. ممنونم. از من خدانگه  لی. خ دیببخش  :دهیسع خانم

  خداحافظ.  آقای شهبازی:

  شهینتوانستم، هم   یخاطر مسائل کار  خب به  رم،ی تماس ب  خواستم وقت است که م  لیمن خ  ،یشهباز  یآقا  :عل  یآقا

متن نوشته بودم، اما اآلن     ی.  رمیب  نیاز ا   تر شیوقت دوستان را ب  خواهمدوست داشتم نم   لیسر کار بودم، امروز هم خ

  تروارش را بخوانم.  یت   ییجورا ی فقط اگر امانش هست،  خواهمم

  .  دییبله، بله، بفرما آقای شهبازی:

چندتا موردش    خواهم گرفتم که اآلن م  ادی  یمطالب  ی سر   ی    برنامه قبل   ن یا  د یدان م   ،یشهباز  یتان. آقابا اجازه  :عل  یآقا

  .  میرا بو

  یری در مس  کردم با ، تالش م   کردم فکر م   شهیبود که من هم    قسمت   ن یا    ی  اش، یمخصوصاً از قسمت مثنو  که، نی ا   ی

  . شود است حدوداً دارد م سال سه ینزد   دانمحاال نم نیکه اآلن در گنج حضور هستم، در ا

کردم، برنامه را گوش     را سع  ام وقت خال   لیبرنامه بودم، خ   یوقت پا  ر ی ها تا دوقت   لی. خکنمدارم تالش م   شه یهم  بعد

  من.    یها را داشته برابخشش  ل یخ ، زندگ   لیبوده. خ  دهیفایب   میگوتالش بوده، نم   شهیهم  هانیبدهم، ا

  ن یا   کنمفکر م   هانیپولدار بشوم تا بتوانم ببخشم و ا  دیبا  کردمفکر م  شهیداشتم، هم   کردمهم که فکر م   ر یمورد د  ی

پا  جوری خودش    ها نیاشتباه بوده و ا  شانیدوتا ا   امیقو   ذهناست که من  ام ذهنمن  یجا    ت یب    ی  جانیاست، چون 

  :گفتکه م یدر مثنو میداشت

  به البه چاره بودش، نه به مال  نه
  بود آن نهال  طمعیو ب پرچشم

    )۴۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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بد نبوده،   شی هالیخ  ،ییجورها  یهم انتظار داشتم که با مالم بروم جلو که    شهیتالش کردم و هم  شهیهم   ییجورها  ی

هم    رش ید    یکردم و   ییذره با ذهنم بودم و شناسا   ی بوده، اما خُب درکل   ر یکه در مس  دانم اش م است، همه  ر یدر مس 

  :میما داشت  یو در مثنو دانستمرا بد م هانیا  شهیرا هم میبرا  افتادکه بد م   اتو دوستانم و اتفاق انمیاز اطراف ل یخ کهنیا

  بدِ مطلق نباشد در جهان  پس
  را هم بِدان  نیبه نسبت باشد، ا بد

  ) ۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خدا بوده که من    ۀهمان جذب   ییجورها   ی هانیرا باز کنم و ا دمید   د یبوده و من فقط با یهمه نسب هانیکه ا   م یدان ما م   که

حت  ا   را جذب کند،  و  ه  چیه   هانی به خودش  نبوده،  بد  ا   چ یکدامشان  من  و  با ذهن    هانیکدامشان  دانستم چون  بد  را 

  .  دمشانید

.  دادمرا به خودم نم   سخت   دانم نم    لیخ   گرفتم، آسان م    ل یخودم خ  یاز مسائل را برا   لیمن خ  کهنیهم ا   ر ید   ی

  :دی گوداشت که م ییجا ی موالنا هم  

  ده  اریو مالشِ بس ز یو ت تلخ
  و با فَرِه  فی شود پاک و لط تا

  ) ١٠۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ار یع یرضا ده ا تان نم ور
  اریاختیخدا رنجت دهد ب گر 

  ) ١٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   ل یاما اآلن خ  شدم،اما باز هم متوجه نم   داد، رنجم هم م   ییهاوقت   ی است که من مشل داشتم و خدا    ییجا  ن یا  و

رضا    د یدر هر صورت هم با  دهد،خدا به تو م  ای بده    به خودت سخت ای دی دو مورد هم که با  ن یا  م یواضح شده برا   تر شیب 

  داشته باشم در همان مورد دوم هم.  

در مورِد    میداشت   یکه در مثنو   مهم   لیخ  یاز موردها   یبرو جلو. بعد    خواهمنم   خوانم،م  ترواری فقط دارم ت   لیخ  من

خشم    نیکه ا   جانیدادند ا  ح یاما موالنا آمدند، توض   شدم، حت منارا   لیو خ   شهیکه من داشتم هم    خشم  ن یخشم بود و ا

  یکه من از مثنو  جورنیخداست ا  ۀدر سلط   ییجورها   ی   ،یی جورها   ی  مخش  ن یا   که خداوند، حت   شودچقدر باعث م

وقت در امان    چ یه   دی گوکه م اتفاق  نی با خودِ خدا و ا کنمدارم مبارزه م   کهنیا   عنیرا انجام بدهم،   ن یو اگر من ا  افتمیدر

  :دیگو . مباش  توان نم

  بود امان؟ خشم خدا چه ن ی: ازگفت
  اندر زمان  شی: ترِک خشم خوگفت

  ) ١١۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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م    یتو    وقت    عنی م   ی لحظه     ی  ، کنلحظه خشم  به ذهنت  از    د، یآ خشم  م   یدرد،    ن یخشم  ، یشوناراحت 

و     مان که از خشم خدا دور نم   ست ین  ی زیچ  ن یا    عنی  ، و ناراحت   کنبا خدا مبارزه م   ییجورها   ی  یدار   عن ی  ،یشوم

  . مان از لطف و رحمتش دور م  گفتم  رید ییجورها ی و   رونتدر د خشم را داشته باش ن یاگر ا ، کن نم   دایامان پ

  که زده باشم، «لُدّ» نباشد.   ییهاحرف ۀکه هم  دوارمی در آخر هم ام بعد

  .  یدیکل  لیخ  ،یدی کل  لیخ ، لیخ  با،یز  ل یخ با،ی ز لیخ آقای شهبازی:

  واقعاً وقتتان را هم گرفتم.  یشهباز  یممنونم آقا :عل یآقا

  رود، که با خشم جلو م   مطلب، هرکس  نیفقط هم   م، یری ب  ادیاگر ما    د ییگو شما م  کهنی. واقعاً ا. عالعال  آقای شهبازی:

  .میگذشته خواند   ۀهفت  یرا در مثنو  نیا   عن یاست؛    طان یرا عوض کند، کارگاه ش  ایدن   خواهدبا خشم م   کند، با خشم فکر م 

کارگاه خدا    دی کن  سع   دیکارگاه خداوند است. شما با  ییفضاگشا  ،مقاومت یاست. ب   طانیدارد، کارگاه ش  نهیک   هرکس 

و خودشان را، اول خودمان را   شوندم  طانیکارگاه ش  ارانهی . مردم متأسفانه بدون اطالع، ناهش طانینه کارگاه ش  د،یبشو

از جنس    جاناتمانی ه  م،یکنفکرمان را خراب م  م،یکن را خراب م  تنمان  م،یکن. چهار بعدمان را خراب م میکن خراب م 

  .  شوندآن م  ر یخشم و نظا

  ن یاز ا  ناش   رونی ب   یها. تمام آلودگمیکن . جامعه را خراب ممیکن مان را خراب مو بعد خانواده   شودخراب م  انمانج

  هستند.   ذهن من  ایو مخرب پندار کمال  منف  جاناتیو خشم و ترس از ه میاست که ما خشم دار

دوستان هم هستند که هم    هانیرنجش، ا  نه،یک  یهاحالت  ایمثل حسادت  ،دوستشان را هم اضافه کن   دوتا و چندتا  نیا  با

که اآلن دارد    کنند را خراب م   ایدن   کنند، جامعه را خراب م   کنند، ما را خراب م  ۀهم خانواد  کنند،فرد ما را خراب م 

  .کندخراب م 

هم    ییهابه نقصمان. متأسفانه آدم  میما اعتراف کن  گذاردو پندار کمال نمکه خشم نداشته باشد    ستین   پندار کمال  چیه

سحر    رِی ها هم در آن باال خشم دارند، زباال و آن  رودم   دهند،را هل م   نیمنافع دارند و ا  یاعده  ی  رسند،که به قدرت م

  . نندی بب ستدر  توانندهستند، نم ذهن من

هم،    ز ی. شما آن چکنندرا نابود م  ایهم دن  کنند،نابود م  کنند،و هم خودشان را خراب م  رودم   ادشانیدرست    نش یب  آن

  آقا؟  عل  دیآن را بلد ، کنار بام  د یگوم  م،ی خوانم  شهیهم که هم   تی دو ب 

  مسِت مدام   یا کنارِ بام  بر 
  فرود آ، والسالم  ای نیبنش پست

  )٢١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تو کامران  یکه شد  زمان   هر 
  دم خوش را کنارِ بام دان  آن

  )٢١۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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«آن دم خوش را    ند،ی ب تو را کامران م   ات ذهن من  عن ی  ، ذهنصورتِ منهرلحظه که خودت را به  دیگوم  آقای شهبازی:

 یجا درست لبِ بام است. دارکامران، موفق هستم، آن   ذهنعنوانِ منمن به دییگوکه م  بام دان». پس آن دم خوش  کنارِ

  آقا. عل بای ز  لیخ کنم، م  ظ مواظب باش. با شما خداحاف ، افت م
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  از کانادا  ماین یآقا ‐٢٩
  

  :یادب یو ب  یناشُر عواقب

که خداوند به    معن   نیخداوند است، بد   یاستغنا  کند، نم    به آن توجه  اصال   ذهن خداوند که من  یهاژگ ی و  ن یمهمتر  از

  است.   غن   زیندارد و از همه چ ازین  ز یچ چ یه

که حاال که   کنمهستم. فکر م  خودم کس   یکه برا داردهول برم م  یپس از چند  ، یمعنو  رِی انسانِ در مس  ی به عنوانِ    من

و بدون    ستم یذهن با  یپا  یاست. آن هم حق من است، رو  یباز به من نشان داده، وقت بغل گرفتنش و عشق  دلبر خودش را 

  ادب اظهارِ وجود کنم. 

  ییز بدخو ز ی برخ نیدل به ادب بنش  یا
  یی گوکه م  ز یآن چ  یابیبه ادب  رایز

  )٢۶٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  یکنم، به جا  نیکه دوست داشتم را تمر  یکه سازآن یداشتم، زمانِ آزاد بود. به جا ادیکه ز  یزی که نوجوان بودم، چ  زمان

  رم،ی ب ادی  که فنّآن یبرسد، به جا   عال ٔنقطه  یبودم، به طور کامل ادامه دهم، تا به   یارا که در آن حرفه که ورزشآن

  پرداختم، م   میهاو هدر دادن فرصت  هودهیب  یهاگذراندرست استفاده کنم، به وقت  زمانم  زا  بخوانم و به طور کل  یکتاب 

  وقت هست.   شهیبود که هم   نیهم ا  همیتوج

خودم را     زمان بود که کم  نی بهتر  ام ییهست.» زمان دانشجو  شهیاست: «هم    ذهن من  یهاحربه  ن یتراز خطرناک   ی  نیا

  ایدن  نیاز ا   ی ریگو کام  اشیباز وقتم را هدر و جان و پولم را در راه ع   کنم، ول  یقو  یاحرفه   ایفن    یری ادگیدر صنعت و  

  ال یورزش را آزادانه و هرروز با خ  توانستمکه م   وقت نبود. وقت   شهیهم   اماوقت هست.»    شهی تلف کردم. چرا؟ چون «هم

چون    پراندم،دراگ به آن دراگ م   ن یرابطه به آن رابطه و از ا  نی و از ا   پراکنخروس  ر یراحت انجام دهم، خودم را درگ

  نبودم.     خاک  ٔن کرهیبار آخر نبود، من االن در ا   یهست.» اما نبود. اگر لطف خدا برا  سالمت شهی«هم

کائنات هستم که    نیا   یآخر کجا  ما یندارد. من ن  از یندارد، به خلقت هم ن  از ین  ی زیچچی به ه  تش ی اثباتِ خدائ  یبرا  خداوند 

چرا    کند، وارد م  ام را در زندگ  ن ینازن   یشهباز  یو گنج حضور و آقا  کند م    لطف   بار وقت  ی   کنم؟ «بودن» م  یادعا

  کنم؟ م یکارس وفا ندارم؟ چرا کم یاندازه

برنامه    ن یکه ا   دم یمن فهم  د، یبرنامه نداشت. شما دو هفته  دی ریب   ادی  د یبا  یزی چ  ی از هر اتفاق بد  دیشما فرمود  یشهباز  یآقا

  نباشد.  تواند راحت هم م  لی. خ ستین  شه یهم ی باشم، برا ادب یهم اگر من ناشر و ب 

   ٔمن استفاده   من فراهم کند ول  ی انسان ساز را برا  یادو سال برنامه  و  ست یب  تواند است که م   ی به حد   زندگ  یاستغنا

  . ستمین  یخر چ یکه ه  هستم در حال یخودم خر یاز آن نکنم، ناز کنم. فکر کنم برا نهیبه

که پدر و مادرم   تا موقع  دانم؟را نم   امرا از دست ندادم قدر سالمت   امکه سالمت   است که من تا موقع  چه حمت  نیا

و من    امدهیکه کرونا ن  تا موقع  دانم؟قدر غذا را نم   رود،م  نییپا  میکه غذا از گلو  تا موقع  دانم؟اند قدرشان را نم زنده
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  62صفحه: 

برنامه،    نیکه هر روز و هر هفته مثل قند و نبات ا   تا موقع  دانم؟را نم   تاشو خواجه   دلمنکرده، قدر ه  نینشرا خانه

  دانم؟قدرش را نم  آورد، به ارمغان م م یمردان را برااشعار بزرگ

اگر بخواهد هم    ول  کند م   ن ی  بخششش سنگ ٔکفه  شهیکه هم  یی گرفتم که خدا ترازو دارد، آن هم ترازو  ادیاتفاق بد    نیا  از

  ام.  من هستم که از ترازو کم کرده  نیکه ا  فهممکه هست! م ن یهم  دیگوو م زند من م  ٔکوزهکاسه  ریز

  او  دیکوشاز آن، چندان که م بعد
  آن تُندخُو  ندادمجالش م  خود

  

  به البه چاره بودش، نه به مال  نه
  بود آن نهال  طمعیو ب پرچشم

  ) ۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ر ی س توقّع،یب   از،ین ی: ب پرچشم

  که تازه کاشته شده باشد.  : درختِ جوانِ نو رسته، درختنهال

  .  ۴۴ تینهال خودمان، درخت تازه کاشته. دفتر چهارم، ب  نینهال هم هم  ر،ی س توقع،یب   عن ی  پرچشم

  ندارند ول   اجیبرنامه احت  ن یا  ی به اجرا  یشهباز  یگرفتم که آقا  ادیاتفاق    نیپر هستند. از ا خدا هم، همانند خدا چشم  مردان

  دارم. ازیعاشق ن  یهاانسان نیبا ا   عشق نیو قر  دلبرنامه، به هم  نیمن، به وجود ا

شعر بخوانم و    شتر یخدمت کنم، ب   شتر یمراقبه کنم، ب  شتر یکار کنم، ب   شتر یکه ب  بندم و عهد م   نم ی نشجا به ادب م  نیهم

  شاءاله. شاءاله، انتکرار کنم. ان

انم  تر بدو از همه مهم  زم یرا بر   هادگ یتمام همان   د یرا به کنار بذارم. با  ی ناشر  د یبا  رم،یبا معشوق کنار ب  خواهم م  اگر

  کنم را با زنده شدن به خودش تجربه م   و ازل  ی. پس ابدتعال  یا ذاِت بار  ست،ی ن شیجهان هم   نیدر ا   یزی چ  چی که ه

  . ستین   انگذرجهان، جهانِ خوش ن یکه ا

  برگیز ب زمی بوسِ شفتالو چو بر  ابمین
  زم یگر از تاتار بر  ی مشِ تاتار  مینبو

  )١۴٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

زود   ل یبدانم که خ د یبا  ابم،یدست   خواهماست، م  کائنات که خردِ اله ن یا  ٔنهی اگر به زم خواهم، مشِ خوشبو را م   اگر

  آفات»  رِ یالتأخکه، «ف  شودم  رید

  و همه مرغان خوش و شاد از چمنند  بلبالن
  ی زیگر ز چمن بر  ، و بوم و جعل جغد

  )٢٨٧٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  63صفحه: 

   یشهباز یسخنان آقا ‐٣٠
  

  بله،

  ما بسته است روزَنِ دل  ناسپاس ز
  گفت که انسان لربِه َلنُود  یخدا

  ) ٩١۴شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

خداوند فرموده است که انسان ناسپاس    د یگو. ممیاقانون جبران است که ما دلمان  را بسته  ت یو عدم رعا   از ناسپاس

که تمام کائنات    به خرد کل   م،یزنده بشو  خرد زندگ  به  دیاست که ما با  بی است، مخصوصاً نسبت به پروردگارش. و عج

  ،شده، مثل سالمت  دهی ما بخشرا هم که به ییزهای آن چ م،یرس آن را نم تنهاه. نمیچون ناسپاس هست  . ولکندرا اداره م

  . میدهها را هم از دست م عالم، آن  نیخوب در ا  یزهای چ ۀهم ،یمثل خردورز
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  64صفحه: 

  یشهباز یبا سخنان آقا ش یخانم شهپر از اتر ‐٣١
  

پرس   نوشته شده که از عل  ی زیچ   ی شما؟    د یدار  ون یزی تلو  ۀ به صفح   بله خانم شهپر، دسترس  آقای شهبازی:   م ید یآقا 

  د؟ یبخوان د یتواننبود. شما م  ادشیبخوان،  

  بله:  شهپر: خانم

  مسِت مدام    یا کنارِ بام  بر 
  فرود آ، والسالم  ای نیبنش پست

  )٢١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تو کامران  یکه شد  زمان   هر 
  دم خوش را کنارِ بام دان  آن

  )٢١۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د؟ی هم بلد هست اش خب، معن  لیخ آقای شهبازی:

لحظه خارج   نیکه ممن است که از ا  میبدان   دیهرلحظه با  افتدکه م   هر اتفاق  م،یبتوان   دی هرلحظه با  کهنیا  شهپر:  خانم

باشد   میکه در آن قرار گرفت  ییحواسمان به حضورمان و جا  دی . هرلحظه با میفت ی ب  ذهنو به من  میاز عدم خارج بشو  م،یبشو

  . میفتیب  ذهنبلغزد و به من  مانیپا  ییهویو  میم نکنموقع راه را گ  ی که 

   از طرف زندگ  هانیا   ۀهم  یچه ماد   ، یحاال از لحاظ چه معنو  افتاد، م   مانیهم برا   یاتفاق خوب    یهم که اگر     هر وقت  و

از طرف    زی چهمه  ول  م،یکه قدم اول را درست بردار  ماهاست  اری. البته دست ما هست که اختستیدست ما ن   عن یاست،  

  است.   زندگ

  که درست گفته باشم.  دوارمیام

که دائماً،    دی گوم   کند،م   که در ذهنش زندگ  انسان   ، ذهنانسان من  د،یگوکه به انسان م   دیگوبله م  آقای شهبازی:

هست،    ذهن من  غرور هست، مست    نفوذ مست  ر یشخص دائماً ز  نیشراب هست. و ا   هم دائماً هم به معن   عنی«مدام»  

  پندار کمال هست.   مست 

  ی اصال مقاومت را صفر کن، قضاوت را صفر کن، خودت را صفر کن، دار ایبرو عقب،    عنی   ن»،ی«پست بنش   ایکه   دی گوم

  . افتم  یدار ،ذهن به منکوچ شو نسبتکه پست شو،  د یگودرواقع عمال دارد م  ن» ی. «پست بنش افت م

  ، ذهن با من  چون وقت  ،یشوکامران م  ذهن من  دیبا د  ذهنبه منکه هرلحظه که نسبت  دهد خودش هم جوابش را م   و

  نند،ی مردم ما را بب  م، یانسان موفق جلوه کن   یعنوان  به  می خواهبه من موفق شدم! و م به  م ییگو م  م،یشوما موفق م

  باش.  ب «آن دم خوش» کنار بام است، مواظ  دی گوم

  ما.  م یدر خدمت هست دیی را. شما بفرما نیبار ا   ی  میفقط بخوان  میخواستحاال م  بله

  . خوانماز آن را م   باشد، بخش   . البته فکر کنم طوالنخوانمم  تانۀنوشتم با موضوع «شر» با اجاز متن   شهپر: خانم
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  65صفحه: 

  ن یگفته که عجِز خود مب  ی در
  ن ینعمت کردن است آن عجز، ه کفِر

  )۴٧٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  قدرت ازوست  نیکه ا ن،ی خود ب قدرتِ
  خود نعمتِ او دان، که هوست  قدرتِ

  )۴٧٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  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

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

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

   تنبل:  کاهل
  ماری: برنجور

  است.  بددل   به معن نجای. در ا : هزل و شوخالغ
  نشان دادن، تمارض.  ماریخود را ب  عن یبه الغ   یرنجور

  

و   م یاگرفته ادیگنج حضور  ماتیاز تعل ن یچن«شر» اشاره کرده است و هم ۀ بارها به کلم  رشینظیب  ات یدر اب  زی عز یموالنا

  انسان است. یوجود قتیشدن به حق لیتبد  ی برا اساس یهااز رکن  یکه شر    میری گم  ادی

که در    م یخودمان، متوجه بشو  یو با انداختن نورافکن رو  میقرار بده    مفهوم شر را، مورد بررس   م یخواهمتن م   ن یا  در

  یابچه. «سلطانمینشو  دهیکش   ذهنجبر، سلطه و اسارت من  ر یتا به ز  میکن  زتریرا ت   مانیاریو هش   میکجاها ناشر هست 

  ؟» یریآخر، تا چند اس 

  مین یبو بلند شدن خودمان را نم   میشواست که ما بلند م   نی واکنش نشان ندادن. اشال ما ا   عنیبلند نشدن،    عن یشر  ‐

  .می که متواضع هست  م یکنو فکر م 

زبان و گوشمان   ، زندگ  میما صحبت کند، بذار  قیخداوند از طر  م یو بذار  میخاموش باش  عن یخاموش بودن،    عن یشر  ‐

  بشود.
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  66صفحه: 

  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  وگو تان من شوم در گفتزبانْ تا

  )٣۶٩٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  را گوش کن، خاموش باش  اَنْصتُوا
  گوش باش  ،زبانِ حق نگشت چون

  )٣۴۵۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که از جنس خداوند    م ینی هرلحظه بب  کهنی. امیکه درونش هست  ییهرلحظه حواسمان به حضورمان باشد، به فضا  عن یشر  ‐

  . میست یها و دردها نکه پندار کمال، ناموس، نقش م یلحظه توجه داشته باشبهو لحظه م یهست

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یتو ا اندر جانِ ستین

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

  : صاحِب ناز و کرشمه ذُودالل
  

  نید یِبسا کّفار را سودا یا
  ن یاو ناموس و کبر و آن و ا بندِ

  )٣٢۴۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  از آهن بتَر یپنهان، ل  بندِ
  آهن را بِدَرانَد تبر  بندِ

  )٣٢۴٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  آهن را توان کردن جدا  بندِ
  را نداند کس دوا  یبیغ بند

  )٣٢۴٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ما.   ذهنما کار کند، نه من ی رو زندگ  میو بذار  میبشو  کارگاه زندگ   کهنیا  عن یشر ‐

  . میباش م ی. تسلم یداشته باش  و اعتماد به زندگ  میتوکل کن   کهنیا  عن یشر ‐

  تمام  میتوکل جز که تسل جز 
  غم و راحت همه مرست و دام در

  )۴۶٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  یرویبله با ن   ذهن ها البته نه با منو انداختن آن  هادگ یهمان  یی. شناسامیکن   خال  هادگیمرکزمان را از همان    عن یشر  ‐

  . مینداز یرا ب مانیهادگی فَکان و صبر، همانکن
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  67صفحه: 

  و الف  قیاز حق خواهم و توف قوت
  کوه قاف  نیبه سوزن بر کنَم ا تا

  )١٣٨٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  جان بِن  یتن را ز پا  کندۀ
  انجمن  کنَد جوالن به گردِ تا

  )١٩۴٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شو از هر عدو  زاریکن، ب توبه
  ندارد آبِ کوثر در کدو  کو

  )١٢٣۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  همه عارست یریو وز ر یرا م  بچهسلطان
  ی ر ی نگ ز یبه جز عشق دگر چ  زنهار،

  )٢۶٢٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

عدم. هر موقع که مرکزمان را    عن ی  م،یکه از ابتدا بود  تی همان جنس  عن ی  م،یباش  ماناصل  تیمراقب جنس   عنیشر  ‐

  .یو ناشر م یکنم  کوتاه  م یدار م، یکنعدم نم 

  دو، برگذر  ن یگفته کز ا  ی در
  بود هرچه بنجد در نظر بت

  ) ۴٧۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . یزدیبا خرد ا  م،یرا آهسته و با «هون» بردار  مان یهاقدم عن یشر ‐

  حق که بندگانِ جفتِ عون  گفت
  و هون  رانندآهسته م نیزم بر 

  )٨٣۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  م ی(تسل  ،و فروتن   به آهستگ نیزم  یاند، در روحق قرار گرفته  تیو عنا  یاریکه مشمول   فرموده است: بندگان   تعال  «حق

  .» دارند، گام برم )ییو فضا گشا

  برهنه چون رود در خارزار؟  پا
  زگار یبه وقفه و فکرت و پره جز 

  )٨٣۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

هست. و    و مرکز عدممان  ییتای  یبه ما کم کند، همان فضا تواندکه م  ییرو یکه تنها منبع و ن میرا بدان   ن یا   عن یشر  ‐

  است.    ما کاف  یخداوند برا کهنیا
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  68صفحه: 

  . می قرار بده تینهایب  ی روین  نیلحظه خودمان را در معرض ا  نیدر اطراف اتفاق ا  ییبا فضا گشا  عن یشر ‐

  برآرد بنده دست؟  ک   شِیتو، پ جز 
  دعا و هم اجابت از تو است هم

  )٣۴٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ریتو را من جمله خ بدْهم م،یکاف
  ری غ یِاری واسطۀیب سبب،یب

  )٣۵١٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دهم  یر یتو را س نانیب میکاف
  دهم یر یو لشرت م سپاهیب

  )٣۵١٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دهم  نینرگس و نسر  بهارت یب
  دهم  نیو اوستا تلق  کتابیب

  )٣۵١٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  داروت درمان کنم یب میکاف
  کنم دانیرا و چاه را م گور
  )٣۵٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

هست را در زندان    تینهایکه ب   ییتای  یفضا  م یکن   سع  کهنینه ا   م،یکن  یی تای  یفضا  ۀخودمان را به انداز   عنیشر  ‐

  . میبده   یجا مانذهن من

  ات یح یِا یو، تو در میانیماه
  صفات  وین یاز لطفت، ا میازنده

  )١٣۴١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   در کنارِ فطرت نگنج تو
ن به معلول  چون علّت ن، یقر   

  )١٣۴٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  69صفحه: 

  خانم فرزانه  ‐٣٢
  

  استاد سالم، فرزانه هستم.  فرزانه: خانم

  .  د ییبفرما کنم بله فرزانه خانم، بله خواهش م آقای شهبازی:

  اینه، مسببش را خودمان و    ایو    میداناز جنبانَنده م  ایکه در حالِ گذرکردن هستند را    زندگ   یهاتیوضع  فرزانه:  خانم

  که آن را هم  میبد باش  طیباز هم در شرا  ایو    دهدکه ذهن نشان م   میباش  طیشرا   نی. ممن است در بهتر میدان م   رانید

شرط،     عن یاعتبار دارد.   بودنمیتنها تسل ط یهستند و در هردو شرا   زندگ  طۀ یدر ح   دو هر قتی اما در حق   دهد، ذهن نشان م

  .باشد بد بودنِ مطلق م   ای خوب بودن  ِنسبتقضاوت نکردن به

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

  )۴۶٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

به    م یدردها  ن یدر ا   د یمن با  کهنیا مثل  و  خواهد را م   ن یا   که هستم زندگ   تی وضع  ن یخب من در ا   مییکه بو  شودنم   حاال

خدا بودن    تِینهایعنوانِ ب   خود به  ییشناسا  غام،یپ   نیما دارد که اول  یبرا  غام یهرچه که هست پ   ط یشرا  ن یاجبار بمانم. ا

  . ستما کاف  ی«خدا» تنها برا  مین یبحال م . و میکن جهت اصالح  ن یو هر بار خود را در ا م یبشو  ن یمتوجه ا  دیاست که با 

شده، هر بار ما در  گشوده  یفضا ق یاز طر کند. بدونِ کمِ زندگ   و خدا به ما کم زندگ  م یبذار   عن ی  بودنِ زندگ   کاف

که    یسر  نیو هم   دیآاز پندار کمال ما م   میکن م  یموالنا، دور  امیاز کم انسانِ خردمند، پ   کهنی. امیرودام جهان فروم

  . میاشده  جهاننیکه به اشتباه ما عاشق سرِ ا  ستزندگ  یاز سرور  نشان  م یکنم  جادیخود ا  یبرا

  دارند که ١۵٠٧ تی. جناب موالنا در دفتر سوم بندیآ است که به مشام ذهن خوش نم  ییهاتیاز وضع  زندگ غامیپ  عموماً

  قهر در پنهان شده   لطف  یل 
  در دلِ لطف آمده  یکه قهر ای

   )١۵٠٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی ادانَد مر ربان کس کم
  یامحِ جان بود در دل،  کش

   )١۵٠٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ما را   ب یع  (صدا نامفهم است)که   را در خود بشناس تا که نه از کس لطف و قهر زندگ  ندی گوموالنا به ما م  جناب

  ای ن یواسطۀ آن خشمبهو  ست قهرِ زندگ می کنکه تصور م  رید تِی هر وضع ایو  میری مورد سرزنش قرار ب ای  دیبو

حالتِ درد   نیلطف؟ آخر خشم و رنجش، درد است و اگر هر بار به ا  چرا باشد.   تواندم  لطفِ زندگ  م،یشوم  ده یرنج

  ییبا فضاگشا  گرِ اصل چاره   شِی. اگر درد را به پمیابیب  یاچاره د یبا  م،یرا اصالح کن  یزیدر خود چ د یپس با  م،یروفروم
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  70صفحه: 

  ییبه جا  و آخر هم میآوررو م لهیگاه به فن و حآن م یببر  ترشیب یهادگ یوگرنه دوباره رو به همان  م یشودرمان م م، یببر

  . م یرسنم

  د ی تو رس  یِطلب بنده به کو نیز
ن کش میمر  دردد یرا به خرماب  

  )٩٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

کنند تا    ت یهدا   زندگ  ترِ شیب   ن یر یش  افت یما را به در  خواهندم    زندگ   ظاهر قهرِ به  یهاتی اما وضع  م یمتوجه نباش  دیشا

  . میخدا مستقر شو تِینهایو در ب  م یفتیبام ن   یاز رو رید کهنیا

  آن معشوقه را او با چراغ  ندیب
  باغ  یِدر جو یانگشتر  طالبِ
  ) ۵۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 غامی پ  ن یهم   مان یانگشتر سل  گرفتند یما با  که  ست  جهان بودن، طالبِ انگشتر نم  اتِ یجزئ  رِ یاما ما با درگ   . ومیر یبمیشو .  

را     و انگشتر پادشاه  م ینی را بب  ییتای  یما فضا  خواهدماست م   اریشده که در اخت گشوده   یفضا  ق یخدا از طر   ند ی گوم

را     لطف و قهر زندگ    . زمان ند ی بب  چشم او  میگذار و باز هم نم   م یند یبباغ، چشم خود را نم  ن یاما ما در ا  م یکن   افتیدر

  . میده ر ییخود را تغ د ی و د م یرا داشته باش ندگ ز یکه در دل ترازو  میشومتوجه م 

  . دیکه به من داد  ممنونم استاد بابت وقت   لیخ

  جالب بود. ممنونم.   لیخ  د،یبفرست  د یبن دئویرا و  نیخب ا  ن، یآفر ن یآفر بای ز لیخ آقای شهبازی:
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  71صفحه: 

  یشهباز یخانم اکرم از نجف آباد با سخنان آقا ‐٣٣
  

از شما، از تمام دوستان گنج حضور که از    کنم ممنون تشر م  ،یشهباز  یآقا  د یخداقوت. زنده باش  د یخسته نباش  سالم،

که درون    ی بی ع   ی   ، دگ یهمان   ی    بخوانم ول  خواهم نم    متن خاص  یشهباز  یآقا  کنم، استفاده م    لیخ   شانیهاغامیپ 

  ندارم.   کردمفکر م  است که من دارم ول توقع ن یا ا شناختم آن ر امذهن من  نیر یز یهاهیخودم از ال

را که از همان بدو تولد در     آن عشق  دم ی..... است که کورم کرد. مثال ند  ن یب دارم چشم واقع زی چکه من از همه توقع نیا  و

همان   ول ده،ی به من رس انمی پدرم، مادرم، اطراف  قیبوده. بوده عشق از همان ابتدا در اطراف من بوده، از طر یرافم جاراط

توقع من    نیکنم. و هم   افتیو در   نم یبب   شد، ها که به من داده مآن   قیدن آن عشق از طر ی که من داشتم مانع از د   توقع

  من شده.  یاست که باعث کور

که خب   گفتمم  شهیبودم به وضوح در خودم. هم  دهیرا واقعاً ند  نیا   ول  دادمگوش م   دهم،برنامه خب گوش م قیاز طر  و

  هن ذتر در منو کم  شدم م   دهی تر همانکم  بردم، م  ی به آن، به خودم پ   ها نیبودند من زودتر از ا   اگر پدر و مادر من عشق

  .  رفتمفرو م

در وجود خودم بوده. پدرم، مادرم، مخصوصاً پدرم و مادرم،    که نه اشال اصل  نمی ب در خودم و م  کنماآلن نگاه م   ول

خودم   دم یبوده و متأسفانه خودم ند  یاز پدر و مادرم کال در اطرافم عشق جار  ر یو غ    ق یواقعاً به من عشق دادند به هر طر

  .  عشقمند نشدم از آن نگرفتم و خودم بهره

را در درون    بی ع   ی   ، دگ یهمان   یشما هر روز    ۀ برنام  ق یرا به من نشان داد و من از طر  نی خداوند ا  کهنیحالم از ا خوش  و

قربانت    ،یشهباز  یا. ممنونم آقندازمیها را ببتوانم آن  اله  تی شاءاله به لطف و جذبه و عناو ان  شناسمم   نم،ی ب خودم م

  . زمی بروم عز

  غمبر» ی«گفت پ د؟ی در مورد توقع شما بلد م یخوانکه م  ت یدو ب ن یا ن،یآفر آقای شهبازی:

  اکرم: خانم

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

  )٣٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  هم   اش  ی آن

  مر تو را»  لمیمن کف   ،نخواه «گر   آقای شهبازی:

  آهان  اکرم: خانم

  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتخدا  دارِیو د ٰى اْلمأو ج  

  )٣٣۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  72صفحه: 

  ، ن یو خدا را بب   ن یتو را که بهشت را بب  کنممن ضمانت م  دی گوم   ، اگر توقع نداشته باش   آره، اگر نخواه  آقای شهبازی:

باز بشود و هم  یفضا   عنی   دیتوان هم م   ن یصفحه است اآلن از شانس شما ا  یهم رو  ی زی چ  ی دوتا مطلب    ن یدرونت 

  د؟ یبه صفحه ندار  دسترس  ای  دیبخوان 

  چرا.  اکرم: خانم

  ن یق ی ست نفْسِ بد، درنده گرِگ
  ن؟ یبر هر قر  نهبهانه م  چه

  )۴٨۵۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  در اطرافم عشق است.  زی چمهار بشود و ا همه د ینفس خودم است که با واقعاً،

  :میکه خواند ت ی صفحه و آن دو ب  یرو تیب نی شما هم ن،یآفر آقای شهبازی:

  که جنّت از اله   غمبر یگفت پ 
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  )٣٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

که نفس  میست یمتوجه ن خطرناک است، ول نیدرست است که قر طورنیو و هم مانۀ ما، نه شما هم  میدو تا را عمل کن نیا

جامعه    ر یپدر و مادرم بوده، تقص   ر یکه آقا تقص   م ییگو م  کند،را م   هایکارخراب  ن یما در درون ا  ۀدرند   ذهنبدِ ما، من

  . نیبر هر قر  مینهم  دوستانم هست، معلمانم بد بودند، خالصه بهانه ر یبوده، تقص 

  رسد توقع دارد به بهشت نم  . اگر کس میبد هست  ن یما خودمان قر ول  گذارند، ما اثر م  یبد رو   یهانیاست که قر   درست

که اصال    دهدکس، بعد پندار کمالشان نشان مو از همه  زیچکه هزار تا توقع دارند از همه  د ین یب. مردم م میو ما توقع دار

  توقع ندارند. 

است و اگر توقع داشته    توقعیب  میی. توقع را نگومیکن    نی و دوباره بازب   میموضوع نگاه کن   نیبه ا  مانۀهم  کنم م   شنهادیپ  من

موالنا    کهنیا   دانمنم   کهنیا  یبرا   شودم  ترشیباال توقع ب   رودهرچه هم که پندار کمال م  ،ذهن توقع من  نیاز مردم ا   میباش

  قتی ما حق  گذاردنم  دی گوسحر پنهان است که م  ی    عن ی  ها، دگ یبرحسب همان   دنید   نیاست ا   تر سحر مست   نیا   دی گوم

  . میندار  چون حق است همم  ذهن من  ایپندار کمال   لیم   توقعات ما حت  ترشی. بمیرا بدان

بشود    دیشا  باًی که تقر  دیشومتوجه م   واشیواشی  د،یکن  تیکه قانون جبران را رعا   ج یتدرشما به  کنمعرض م   نیهم   یبرا

  . می داشته باش د ینبا چون توقع. اصال ما همجاستیگفت نودوشش، هفت درصد توقعات ما ب 

با   کن چرا فکر م   ؟یریپس ب   خواهکه م   ی خب شما چه داد  م یپرس خودمان م  از به شما خدمت کنند؟ آن    دیمردم 

م  یزیچ برا  دی خواهکه شما  بدهند؟  حت  یبه شما  وظ  چه؟  آدم  مادر  و  پدر  آدم،  مادر  و  هفده،    فهیپدر  تا  خب  دارند 

پول خودش را،   اورد،یتواند کار کند، پول درب کند، بالغ بشود، ب   مرحله را ط   ن یکم کنند انسان به سالمت ا  سالهجده

  درس بخواند، خالصه خودش خودش را اداره کند.  
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  73صفحه: 

  هاتی ب  نیا   نیهم  ی از خودمان. برا  ریغ   میدان را ما مسئول م   هرکس  ر، ید  د یکه ما با  ستند ی بعد از آن که مسئول ما ن رید

  ن یقی ،  نفس ما)  عن ی( ست نفْسِ بد اند اگر شما، «گرگِ درندهمهم

  میانداز را م  تیما باشد اطراف ماست. بهانه و مسئول  نیکه قر  تواندم   که هرکس   نیقر  ن؟» یبر هر قر   نهبهانه م  چه

  ها و توقع. گردن آن

  خانم.   دیرا مطرح کرد یجالب ز ی. چممنونم

  متشرم، خداحافظ شما. لیممنون از شما، خ  اکرم: خانم
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  74صفحه: 

  ن یاز قزو نیحس یآقا ‐٣۴
  

  ی نشو یپرده رمز ن یآشنا ز  ینگرد تا
  سروش  غامیپ ی نامحرم نباشد جا گوش

  )٢٨۶غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د

  خوبم در برنامه گنج حضور. یهاکالسبه همه هم میگو. خدا قوت مکنمسالم عرض م یشهباز یآقا :نیحس یآقا

  د؟ یزن. از کجا زنگ م کنمخواهش م آقای شهبازی:

  .یشهباز یآقا رم یگ تماس م  نیهستم از قزو نیمن حس  :نیحس یآقا

  . دییبفرما  کنمآقا، خواهش م  نیبله، حس آقای شهبازی:

خودم را از   یدارم خواستم که صدا  غام یپ   ی  را آماده نکردم بابت خواندنش ول  من متن   یشهباز  یآقا  :نیحس  یآقا

  بنم.   حت ینص  ی به خودم داشته باشم،  یاهیتوص   یبرنامه گنج حضور،  

  درسته؟ د، یکن م   حتیخودتان به خودتان نص  عنی آقای شهبازی:

  کنم.  حت ینص  توانم کنم، به خودم م  حتینص  ی ریبه د  توانمنم   ،یآر ،یآر :نیحس یآقا

  خب.  لیخ آقای شهبازی:

  م یقبول داشته باش  د یبا  ناًی قیرا قطعًا و    نی. ا می برنامه گنج حضور نشد  ن یوصل ا  خودی خودما به  یشهباز  یآقا  :نیحس  یآقا

  یهاموالنا، به گفته  حی و به نصا  م یبدان  دی موهبت را با  ن یما شده، چون ما قدر ا  ب یهست که نص    موهبت اله   ی  نیکه ا 

  .  میکن وش گ دیشما با یهاهیشما، حتماً به توص

  یهاهیشد که به توص  یجوری    ول  کردمسال بود به برنامه گوش م   یهارا قبال وصل برنامه بودم. سال  مثال جبران مال  من

اشعار موالنا، توجه نکردم و   زدند،که م ییها حرف کردند، که مشارکت م   خودم، کسان یها کالسهم یهاهیشما به توص 

  موضوع.  ن یغافل شدم از ا

هر چه    عن ی.  دی ها طول کشباط من با برنامه قطع شد، مجدداً خواستم وصل برنامه بشوم، سالکه قطع شد برنامه، ارت    وقت

من را   ذهن من  ن یکه ا  یوصل برنامه بشوم، اشعار موالنا را گوش کنم، انگار  م یایکه مجدداً ب کردمبه قول معروف تالش م

  یهست که دوباره نشستم پا  سالی که دوباره وصل برنامه بشوم و اآلن حدود    دادنم ماجرا، اجازه    نیاز ا   کرددور م

  .  برمموالنا و دارم لذت م   یهاشما، صحبت یهاصحبت

  . برمواقعاً لذت م کنمها را من گوش م برنامه  نیلحظۀ ا بوده، لحظه  ٧٠٠، ۶۵٠، برنامه ۶٠٠که از   ییهابرنامه مخصوصاً

اله  واقعاً من هر برنامۀ زنده از بِ بسم   عنی  گهدائماً وصل برنامه باشم، نه گه  دیاست که من با  نیا  به خودم  هیتوص  نیا 

  نیکنم تا ا   ادداشتیگوش کنم،    نم یبنش   د یشما، با  غامیپ  نیبه خواندن تا آخر  دیکن موالنا را شروع م  ات یاول که شما غزل

  هیقض  نیا   د یو نبا  د یبرد کار م مستحاضه را به ٔکلمه   یها شما  ، حاال آن موقعواقعاً  خواهمم   گر ا  من.  ی اثرگذار باشد برا

  من.  یبرا   دیا یبشود که مستحاضه در ب 
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با   عنی ا  شهیهم   دیمن   م  نی وصل اگر  باشم  م  امیبهبود  خواهم موضوع  اگر  بشود.  اگر    امذهنمن  خواهمحاصل  را، 

که     آن قانون جبران، قانون اساس   شما، به همه، حت   یهاهیبه توص  دی کنم، کوچش کنم، با  نفسم را، پستش   خواهم م

  . میکن  تش یو رعا م یگوش کن دیواقعاً با به قانون اساس د یبا  م،یما نوشته بود دی گفته بود ش یها پ شما سال

بروم نه،  امان    شی که خودم دارم بخواهم پ   یاخودآگاه  ای  دیکرد صحبت م   دیکه شما امروز داشت   اگر با پندار کمال

  .  ستین  ر یپذ من بخواهم موفق بشوم، اصال امان کهنیا

شاءاله دفعات بعد با اشعار . اندیمن گوش کرد  یهابه صحبت  دی که سوت کرد  دیلطف کرد   لیخ  یشهباز  یآقا  ممنونم

  شما که به قول معروف موثر واقع باشد.  خدمت م یآکردم م  ادداشتیکه  یموالنا، به قول معروف با مطالب 

  . کنمم   . خداحافظ عال  ،ممنونم، عال آقای شهبازی:
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  از مهاباد   نهی خانم ام ‐٣۵
  

  که ه   واقعاً، از بس که با همان پندار کمال  رسم برنامه و نم  یها هستم، پادرس  یمن هنوز پا  زم یاستاد عز   :نهیام   خانم

هستم    ریکه در مس   کردمکردم و واقعاً فکر م   زندگ   چند وقت  ی  کنم،م  اشییبهتر دارم شناسا  عن ی  م،یبرا  ترشیدارد ب 

  بودم.   شده دور لی خ و وصل هستم به برنامه ول 

استاد انگار که    شودشما. باورتان م   یبرا فرستادمم   نوشتممطالب م  کردم،خوب برنامه را دنبال م  ل یمن خ  مدت   ی

  توانمکه ممن که بتوانم من    یکه چرا سخت شده برا   میبرا   شودم   ییاند و انگار که اصال تازه دارد شناسارا بسته  میهادست

  الفبا را بلد هستم.   کهنیو کالس سواد دارم من، در حد افقط مثال د ارمند  یبلد هستم، خب من که سواد

  تانیبای ز  ر یرا از کالم شما از زبان شما با آن تفس   اتیاب  نیو هم  سم یبخوانم، بنو  توانمم  یبرنامه واقعاً تا حدود   نیبا ا   من

    ستم؟ین   قبل  نۀ یسابق، آن ام   نۀ یام گرفته بودم، من که بلد بودم، چه شده؟ چرا انگار اآلن آن    اد یرا    هانیدرک کنم. من که ا 

اصطالح  که به  یریمس   میبو  دیشا  ،یچند وقت واقعاً من در    نی. استاد که اکنمم  اشییدارم شناسا  عنی  م،یتازه دارد برا  و

 ن یحالم خوب بود که هم   لیکه دستم را گرفته بود و خ  ذهنواقعاً درست است با آن آقا خرس و من  کردمخودم فکر م

  :دی ما آورد یبراکه شما از دفتر چهارم  ییبا یز  اتیاب 

  مسِت مدام   یا کنارِ بام  بر 
  فرود آ، والسالم  ای نیبنش پست

  )٢١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تو کامران  یکه شد  زمان   هر 
  بام دان  دم خوش را کنارِ آن

  )٢١۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بزرگ شده. کوچ    قدرنیا  ده،یسرکش   قدرنیغرور و پندار کمال من تا به کجا ا   ن یکه ا  میگورا دارم به خودم م  نیا  واقعاً

  کار کنم.    دیکه با  دانمم   عن یوجود آمده که در من به  و غرور ذهن  ذهن من  نیو ا نیشو دوباره، پست شو، بنش

  ییشناسا  ن یحالم خوب است باز. با هم  کنمم   اشییدارم شناسا  کهنیخب هم  هنوز جرأت ندارم من مطالب بفرستم ول   و

  .  ریبه آن مس  گردم قدم به قدم دارم دوباره برم  کهنیباز من خوشحالم و ا یتا حدود حالنی درع  نمشی بکردن که دارم م 

حاال در حد همان توان     درستبه   چند سال  که نیمدت من قانون جبرانم را با ا    ی  کهنیاز ا  کنم م    خواهمعذرتمن    استاد

عنوان قانون جبران  را به  یزیچ  ی که هر ماه، هر ماه    کردمخب من تالش خودم را م  بود، ول  یزیمبلغ ناچ  دیخودم، شا

باشم،    ری گیکار ببرم و برنامه را دنبال کنم و پ خودم به  ها را در زندگکنم و آن زندگ  اتیمن با اب  یاز لحاظ معنو کهنیو ا

  .  آوردمن همان برکت خودش را م   یبرا  هانیهم

  ی و    کنم انجام ندادم و دارم تالش م   درست قانون جبران هم را به   دور شده بودم و حت   طوالن   م یبو  د یمدت شا  ی  من

  .  اوردیمن را به راه ب  خواهد م  دارد و زندگ  ازیکه ن  فهمم م  د،یآ آمده و م  ش یپ   میها که برا التاتفاقات و ح یسر
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شعرها را    ن یا  کهنیاستاد از ا  کنم من خودم، اآلن کار آواز هم م   ی برا لیخ   نیکه حاال ا  ٣٢٢شمس غزل   وانیمن از د   استاد

خوب بود،    لیخ  میکه داشتم و واقعاً برا  با همان سواد کم  کردم، م   ادداشتیو    خواندممن خودم در خانه با آواز م  لیخ

ا   زدم را کاغذ م  میوارهایهمۀ د اب  نیو   ات یدوتا مثال   که حال من را خوب م ،لیخط خ با همان دست  یجورنیا  کردند  

ها که قشنگ توجهم به آن  زدمها رنگ م وقت   بعض  پررنگ، حت   یهای را با ماژ  هانیا  نوشتمخودم م  ییو ابتدا   معمول

  .کردمها نگاه مرا جلب کند در روز به آن

  اتیمن اب  یجورنیکه چقدر ا  نوشتم شما آن موقع م   ی . هر چه براواریپله گرفته به داز راه  وارها یبه همۀ د  کردمم   چسب

  حفظم شد.   یجورنیا

 وان یرا از د  ٣٢٢غزل    نیمن هم دیو اگر اجازه بده  کنمکه واقعاً اآلن من دوباره دارم تکرارش م اتیاب   نیها هماز آن  ی  و

  .  تانیشمس را بخوانم برا 

  .  دییبفرما  آقای شهبازی:

.  کنمدف هم کار م   روم،هم م   قی البته کالس موس  کنم،که دارم کار آواز هم م   میبو  خواستمرا م  نیو ا  :نهی ام  خانم

   من خوش  ی برا  قدرنیبه آن، ا   کنممن مراجعه م   وقت  قدرنیحضرت موالنا را که ا  اتیاب  ن یعالقه دارم که هم  لیچون خ

  ی جورو فشار آن اتفاق اون  ری تأث   یجور  ی   شومکه هستم، انگار من محافظت م   طی راواقعاً در هر ش  کهنیا   عن ی  آوردم

  بر من.    ستیتا به آن حد سخت ن   یجورهستم، آن اتیاب ن یکه من در معرض ا

ها داشته باشم، فضا باز کنم و با آن  یبتوانم سازگار  د یآ م  شی و پ   دهد رخ م  امکه در زندگ    با اتفاقات  توانم بهتر م    لیخ

  نکنم و مقاومت نداشته باشم.    زهیست

  شما.   د یکن است صحبت م  قهی از شش دق تر شی ب د یاآلن ببخش آقای شهبازی:

  .  خوانماولش را م  تی چندتا ب  نیبله چشم اآلن مانده هم  :نهی ام خانم

  دتیچو خار آ اری یکه باخود نفس  آن
  دتیچه کار آ اری یخود یکه ب نفس وان

  
  یاخود تو شار پشه یکه باخود نفس  آن

  دتی شار آ لیپ یخود یکه ب نفس وان
  

  ی ابستۀ ابر غصه یکه باخود نفس  آن
  دتیمه به کنار آ یخود یکه ب نفس وان
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  کند کناره م اری یکه باخود نفس  آن
  دت ی آ اریباده  یخود یکه ب نفس وان

   )٣٢٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

من در آن پندار کمالم   واقعاً وقت  دوست داشتم همه را بخوانم. ول  کنم ول  حاال طوالن   نیاز ا   ترشیب  خواهممن نم   استاد

من را به خودم و    ؟ییکجا  ا،یکه به خودت ب  زندبر ما م   دیآ و خدا مثل خار م  هستم خب زندگ  ذهن هستم و با آن من

را از آن    ذهن آن من  هست که ما  ل یکردن فکر کنم در قدم اول خودش خ  ییشناسا  نیو هم  کنم حسش م    عن ی  آورد، م

  . میکن  ییشناسا مانق یخود حق

  که زندگ  میاجازه بده   عن یبه آن    میو راه بده   م یفضا باز کن  شی برا  م، یکرد  ییو شناسا  م یدیکه آن را در خودمان د  وقت   بعد

شاءاله و من هنوز در آن مرحله هستم و ان  مینترس   د یآ م   شی و پ  دهد رخ م   مان که در زندگ    بر ما کار کند و از اتفاقات

و    ذهن من  نیباشم و به خودم لطف کنم قبل از همه، به خودم لطف کنم و خودم را از ا   خدمتدر    هانیکه بتوانم بهتر از ا

  پندار کمال بتوانم آزاد کنم.  

   . وقت دیکن   تیرا رعا  قهیپنج دق  دیزن زنگ م   وقت است که وقت  تیشما رعا  شرفتیپ   اریمع  نیتربزرگ  آقای شهبازی:

  .  کندپندار کمالتان دارد صحبت م  عن ی  دیکن صحبت م  حسابیب 

معرف  قاًیدق  :نهی ام  خانم را  خودم  من  حاال  استاد.  م   بله  معذرت  بق   خواهمکردم.  از  هم  شما،  از  خدا    ۀیهم  دوستان. 

  نگهدارتان. 
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    یشهباز یاز کانادا با سخنان آقا سایخانم پر  ‐٣۶
    سالم

  زمان است درست است؟ تیما نظم و رعا  شرفتیپ   اریمع ن یترکه بزرگ د یشما قبول دار آقای شهبازی:

  . دییفرما بله درست م   :سایپر  خانم

    د یکشزحمت م لیواقعاً شما خ کهنیا یخانم، برا سایپر  ی شما ندارد. برا یبرا  تیو البته زمان، محدود آقای شهبازی:

  .رمی باشد که وقت دوستان را نگ قهی دقدر حد پنج اممیام پکرده ممنون از شما، سع  :سایپر  خانم

  کنند؟   تیهمه رعا دیکن م هی شما توص  ول  دیکن م  تیشما رعا دانم بله م آقای شهبازی:

بار اول    یبرا  رانیهستند از سراسر ا  زانی از عز  لیکنند چون خ  تیاست. اگر همه رعا  عال  لیبله، خُب خ  :سای پر  خانم

م  خ  رندی گتماس  ما  بشنو  شانیصدا   میمشتاق هست   ل یو  امی را  رعا   کهنی.  خ  تینظم  م   لیبشود   کمبتوان  کند   م یکه 

  میدهقانون جبران را انجام م   عن ی  م،یکنکه کار م   وقت  کهنی ا   دیشما فرمود  مه  زی چیو    می بشنو  زانیرا از همۀ عز  هاغامیپ 

  باشد. طورنیشاءاله، که ا . انمیزمان کوتاه هم برسان خوب را در مدت ام یپ   میتوان م  مان، یامهایپ  یرو

بزنند اگر پ  که نیدوستان ما قبل از ا    عنی  ن، یآفر  آقای شهبازی:   تر، شیب  نه   قه، یدقاندازۀ پنجبه  کنند آماده م   غامیزنگ 

و    باستی ز   لیخ   نیهم تمام کنند و ا   قهیدق بروند سر مطلب و سر پنج  هاهیآماده کنند و بدون پرداختن به حاش  قهیدق پنج

وقت خودم را   جانیخودشان نگه دارند، مثل من که در ا  دی. وقت را بادیشما وقت را نگه دار  ندی هم به من نگو  موقعچیه

.  ستیاست که مزاحم برنامه ن   واش یزنگش    منته  زند، ساعت زنگ م    ی سر    گذارمدارد م  مر یتا ن ی. ادارمخودم نگه م 

.  دییما بفرما  ی. برااست  بزرگ  اریشرفت بس ینشان پ   یزمان و نظم    یِاست که نگهدار  نی و ا  د یشنواحتماال شما هم م 

  وقت شما را گرفتم.  د یببخش 

دو نکتۀ    م یکه از داستان خرس قرار شده بود بو قبل  غامیتان درادامۀ پ با اجازۀ تانعال  یهاهیممنون از توص   :سایپر   خانم

  است که:   ن یشده نکتۀ چهارم آن، ا  انی. نکنۀ سوم که قبال بکنمم  ان یاز داستان خرس را ب  رید

  یرمردی ش  د،ی که خرس نال  وقت  ،یدر داستان خرس از دفتر دوم مثنو  میو ببخش   میکم کن   علتیب   رمردیمثل ش   دیبا  ما

باشد. اما    دهیرس  حضوربه  یهانماد بزرگان و انسان  تواندم   جانیدر ا   رمرد؛یشتافت و او را از دهان اژدها نجات داد. ش

م  میخود را باال ببر   یاریش خود ما هم با عدم کردنِ درون خود، سطح ه ران یو خودمان و د  میباش  رمردی ش  میتوان    را از

  یو تنها از رو  رشوتیو ب   علتیاست که ب   نیا   رمردی ش  اتیاز خصوص  یکه    جاستنی. اما نکته امیدست اژدها نجات ده

  . خواهدنم  یزیخود چ یو برا کند و کم م بخشدمهر و عدالت و رحمت م 

  . دودمانند رحمت خدا همان طرف م  شنودرا م  ، ذهنمن  یدر دردها  رافتادهیگ  یهاانسان  عن یکه افغان مظلومان،    هرکجا

  مردانند در عاَلم مدد   ر یش
  زمان کافغانِ مظلومان رسد  آن

  )١٩٣٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  80صفحه: 

  مظلومان ز هر جا بشنوند   بانگِ
  دوند طرف چون رحمتِ حق م  آن

  )١٩٣۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جهان   یهاخَلَل  یِهاستون آن
  نهان  یها مرض بانِ یطب آن

  )١٩٣۴تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و رحمت اند  ی مهر و داور  محضِ
  اند  رشوتیو ب علّتیحق ، ب همچو

  )١٩٣۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

پاسخ    ؟کن از آن کم م  ناش  یبزرگ و دردها   ذهندر من  رافتادهیانسان گ   عن یمظلوم،    نی چه به ا   یبرا  دیاز او بپرس   اگر

  ران یرساندن به دکم  یبرا   دنبال علت  عنی.  کنمبه او کم م   نیهم  یاست برا  چارهیو ب  نیکه آن فرد غم  دهدم

  .  کندو کم م  بخشدم  علتیب  ست، ین

  ش یبارگی  کن م  یاریچه  نیا
  ش یچارگیاز بهر غم و ب  دیگو

  )١٩٣٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کهنیا   ایتنها محض مهر و رحمت است؟ و    ا یآ  کنم کم م   به کس    وقت   ایاز خودم هم بپرسم که آ   توانمسوال را م   ن یا  حاال

  یهرکار  اینفر کم کند آ   یتا به    ست،رونیب  یهاها و سببخودش ببرد و دنبال علت  یبرا  یسود  خواهدمن م   ذهن من

کنم؟ هر    ادیرا ز   تمی من  خواهمبه خودم هستم و م  دنبال سودرسان  ذهن من  نگ با زر  ایعشق است؟ و    یاز رو  کنمم

  و دنبال علت   شوداز ذات ما که عشق است بلند م   عیصورت طب حالت کم کردن به  ی در    دوحالت کم است ول

  . میکن ارتعاش م یو خوب   یبه ن  میکن   و استدالل ذهن  م یفکر کن کهنیبدون ا م یستین

   ذهن من   هم با زرنگ  هانیو همۀ ا  م یکن   ی و چونه خوب   م یکار کنچه  دهد ما است که فرمان م    ذهن من ر، یدر حالت د   اما

  . دهدانجام م 

ما کم    یسرهم در داستان خرس موالنا برا  پشت  ت یدو ب   . درمیرا در خود باال ببر   زییو تم  ص یپنجم: قدرت تشخ   نکته

    ؛ذهن و کدام ندا از من د یآم   که کدام ندا از زندگ   میو متوجه بشو  میرا در خود باال ببر  صی تا قدرت تشخ  کند م

  د ی که تو را باال کش ییندا هر 
  د یدان که از باال رس ندا م  آن

  )١٩۵٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  81صفحه: 

  که تو را حرص آورد   ییندا هر 
  دان که او مردم درد  گرگ  بانگِ

  )١٩۵٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

م   ش یپ   یی هاهمۀ ما زمان  یبرا  احتماالکه نم   د یآ ن  دیکار باراه درست چه هست و چه  میدانیعنوان مثال در  . بهمیب  

  ق یتشو  یها ما را به انجام کاراز آن   ی  میشنو و دو ندا را در درون خود م  میا قرار گرفته   دوراه   یبر سر    یریگ میتصم

  . ذهن و کدام از طرف من ستکه کدام صدا از طرف زندگ   م یدان. بعد ما نم دی گوبر خالف آن را م   رید یو ندا کند م

و    خوانددارد در گوش ما م  دانست که کدام ندا را زندگ   میوضوح خواهبه  م، یدرون خود را عدم نگه دار  م یاگر بتوان  البته

  یروهای که همان ن  طان،یش  ای  ویو د  میدار  یادیز  یهادگ یاست که ما همان  نیا   قتی. اما حقمیده  صی آن را تشخ   میتوانم

  . میدرست ده ص یخود نگذارد ما تشخ  یهاکه با وسوسه ستجا ادر جهان است، همان هادگ یهمان

کدام    میده صی تشخ میهم که شده بتوان  لحاظ ذهنکه حداقل به  دهدما قرار م اریرا در اخت یابزار تیچند ب نیبا ا موالنا

  .طانیو ش  ذهن و کدام ندا از طرف من د یآم   ندا از طرف زندگ 

  د ی که تو را باال کش ییندا هر 
  د یدان که از باال رس ندا م  آن

  )١٩۵٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که تو را حرص آورد   ییندا هر 
  دان که او مردم درد  گرگ  بانگِ

  )١٩۵٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و   زهاستیباال بردن حرص و شهوت چ  یندا در راستا   ی   ایآ  هایری گمیتصم   ی برا   به همان دوراه  م یحاال اگر برگرد  خُب،

  است.   ویو د ذهن ندا از طرف گرگ من صورتنیکه در ا اوردیما را باال ب  تِیکند و من  ادیما را ز   یهادگ یهمان  خواهدم

  که تو را حرص آورد   ییندا هر 
  دان که او مردم درد  گرگ  بانگِ

  )١٩۵٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آمده است.   از طرف زندگ صورتنیباال بشد که در ا   و زندگ  یاریلحاظ هشما را به خواهدندا م   نینه، ا  که نیا ای

  د ی که تو را باال کش ییندا هر 
  د ی که از باال رس دانندا م  آن

  )١٩۵٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  82صفحه: 

  ف یو در ذهن خودت تعر   یرا دوباره به ذهن نبر  یی و باال  یکه مراقب باش بلند   دهدم   حی توض  یبعد  تیموالنا در ب  البته

خرد    عن یلحاظ عقل و جان  به  ییو باال   یبلند  ، ی. بله بلندستین   ایو مقام دن   زمان   ، لحاظ مانبه    یبلند  نی. ا نکن 

  حضور موردِ نظر موالنا است.  یاریو هش   زندگ

  مان  یِاز رو ستین یبلند نیا
  عقل و جان  یِهاست سو یبلند نیا

  ) ١٩۶٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . یشهباز یممنونم از شما آقا  لیخ
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  83صفحه: 

  یشهباز یخانم مهتاب از کوهدشت لرستان با سخنان آقا ‐٣٧
  

  را بخوانم.  ١٧٩۴ غزل

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

  
  گوش کن، نالۀ درختان نوش کن  ن،یباغبان ه یا

  زبان یصد ب زبان،یاز هر طرف صد ب کناننوحه
  

  لب دو چشم و خش  انیگر  سببینباشد ب هرگز 
  دردِ دل رخ زعفران، رخ زعفران  یب کس نَبود

  
  قدم  کوبددرآمد زاغ غم در باغ و م حاصل،

  به افسوس و ستم، کو گلستان؟ کو گلستان؟  پرسان
  

  اسمن؟ یسوسن و کو نسترن؟ کو سرو و الله و  کو
  سبزپوشانِ چمن؟ کو ارغوان؟ کو ارغوان؟ کو

  
  ان؟ یکو شهد و شر را ان؟یرا دا  هاوهیم کو

ردان ی هر ش  ردان،ی روان هر ش رِ ی است از ش خش  
  

  کو فاختۀ کوکوزنم؟ فنم؟نیر ی بلبل ش کو
  ان؟ یکو طوط ان؟یخوبِ چون صنم؟ کو طوط طاووسِ

  
  یاافتاده از کاشانه ،یاچو آدم دانه خورده

افتنان  نیافتنان، ز نیشان زتاج و حلّه دهیپر  
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  84صفحه: 

  گر، هم منتظر چو آدم مستضر، هم نوحه گلشن
  گفتشان التَْقنَطُوا ذواالمتنان، ذواالمتنان  چون

  
  زدهماتم ه،یزده، جامه سدرختان صف جمله

  گر زان امتحان، زان امتحان و زار و نوحه  برگ یب
  

  بازده یل و ساالرِ ده، آخر جوابل یا
  بر آسمان، بر آسمان؟  یشد  ای ،قعر رفت در

  
  به جو  دیزاغ عدو، آن آب بازآ  ی: اگفتند

  شود پررنگ و بو، همچون جنان، همچون جنان  عالَم
  

  صبر کن  ر یسخن، سه ماه د هودهیزاغ ب یا
  جهان   دِیجهان، ع دِیتو، ع یِدررسد کور  تا

  
  ما  لیما، روشن شود قند لی آوازِ اسراف ز

  از مردنِ آن مهرجان، آن مهرجان  میشو زنده
  

  و نم  نیب  انکار و ش؟ کانِ خوش نیاز ا ک  تا
  نردبان یب  نردبان،یچرخ پر چون مردم، ب بر 

  
  لد   یاو کوب خزانِ همچو دد، بر گورِ ردیم
  پاسبان  یپاسبان، ا  یا دمد،صبح دولت م نک

  
  هندوان را دور کن  نیجهان پرنور کن، ا صبحا،

  دهر را محرور کن، افسون بخوان، افسون بخوان  مر 
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  85صفحه: 

  برج حمل  یآفتاِب خوش عمل، بازآ سو  یا
  وحل، عنبرفشان، عنبرفشان  گذار و ن  خی ن

  
  ن را زنده کن را پرخنده کن، وان مردگا گلزار

  ان یالع ن،یه  ان،یالع ن، یحشر را تابنده کن، ه مر 
  

  ها ها، ما هم ز کنج خانهحبس رسته دانه از
  صد ارمغان، صد ارمغان  ها،بیباغ از غ آورده

  
  کاسد شود  نیپر از شاهد شود، هم پوست گلشن
  و والد شود، دورِ زمان، دورِ زمان  ندهیزا

  
لقصِر عال بر   دک،یبا   دیایب ل  چون فل  

ل  ،َل ْلکنان، کالم ستَعان،   ایلستَعان  ایمم  
  

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

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

  
  از باغ و مرغان نو خبرپدر،  یو بشنو ا خاموش 

  پران آمده از المان، از المان  انِیپ
  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  بار خواندم.  ١۶۶۶غزل را  ن یاستاد. ا د یببخش 

  .  دیگفت م  شرفتتانیاز پ د یما. شما با  یندارد برا یادهیخواندن غزل فا نیخب ا  ول  باست،ی ز لیخ آقای شهبازی:

  هم دارم.  شرفتیپ  مهتاب: خانم
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  86صفحه: 

م   آقای شهبازی: ولدیبخوان   د یخودتان حفظ کن  ی برا  باست، یز   ل یخ  د یشما حاال خواند   کنم، من خواهش   .    ا  جا نیدر 

   لیذره لطمه زد. خب خ   یشما را هم    غامیمن پ  یهاشما اتفاق افتاده. سرفه  که در زندگ   دیی تا مطلب خوب بودوسه 

شما را دنبال کنند،    توانندگوش کنند و نم  توانندکه مردم نم   غزل  ی  یجاشما به  نیپس از ا  ول  د،یممنون که خواند 

برا  دی بخوان  تیبنصفه   ی   د،یبخوان  تیب  ی  شودم ا   دییبفرما  کنم،همه عرض م  یبرا  کنم،شما عرض نم   یو    نیکه 

بهتر    یطورنی. ادید را درست کر تان زندگ  دی استفاده کرد یاز آن استفاده کرد. و چجور شودم  یو چجور ست یچ غامش یپ 

  است، بله. 

چه    رونیچه ب  افتد،دارم، مثال هر لحظه اتفاق م   هاشرفتیپ   لیمن با غزل خواندن خ   چشم. چشم. بله. ول  مهتاب:  خانم

  درون.

برا  آقای شهبازی: مان خوب است. همه  ی خوب است، برا   ل یمن هم خ  ی ست، براخوب ا   ل یشما شخصاً خ  ی بله بله. 

  د ییرا بو  ی مطلب  ی رفته  شسته   یهمه،    د یآورم   فیکه تشر   جانیدر خانه، ا   د یخودتان بخوان  ی شما برا  دیمنتها غزل را با

ام و  را گرفته  معن  نیا   تیب   ن یام، از ارا خوانده  تیب  نیمن ا  دییدرد مردم بخورد. بوکه به  قهیخالصه در عرض دوسه دق

  واقع بشود. تواندم  دیمف   نیرا درست کردم. ا   امزندگ  یجانیکار بردم و ابه

  . زمیاستاد عز  دیچشم. چشم. ببخش مهتاب: خانم

  . میما هم سرفه کرد  دی . ببخشعال ، دست شما درد نکند. عال آقای شهبازی:

  . زمیپدر عز   دیدل  زیعز   مهتاب: خانم
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  87صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐٣٨
  

 ی هاغامیخوبمان که پ  نندگان ی با تشر از ب  د، یبرنامه توجه فرمود  ن یبود. با تشر از شما که به ا  ی خوب لیخ  ۀ برنام  حال هربه

رفت خدمت شما عرض بنم که در مورد   ادمیرا هم   یزی چ  ی البته   کنم،م   را ارائه کردند، با شما خداحافظ   یارخوب یبس

کار   تانی هابا بچه کاف  ۀ . به اندازدیکن   ت یقانون جبران را رعا کنماست خواهش م   دکانتان باالخص کار با کو   هاغامیپ  یۀته

  .  دیبه ما بفرست   دی ریب  دئو یبعد و   د،یکن 

توپوق  هم    جاهال یشعر را بخواند، خ  تواند م  کم یکه بچه    نیو هم   کنند، کار نم   کاف  ۀ ما به انداز  نندگانیاز ب  بعض

شعر روان خوانده    د ی. بامیقبول کن  م یتوانرا نم   دئوها یو   ن یما ا ن ی. بعد از افرستندما م   یبرا رند ی گرا هم م  دئو یو  زند، م

با کندتمام م  دیگومثال مثل مسلسل م  دیآ م   ی.  دیکودکِ شما و عجله هم نکن   ۀلیبشود به وس تأن  دی.  شعر را     با 

  آن را.  معن  فهمدکودک م  د یآ نظر مکودک هستند، به کهنیبخوانند ولَو ا

   

  م ینی ب ها مموقع  نباشد. بعض  یرید   یصدا  چی و موقع ضبط، ه  دیبا کودکتان کار کن   کنمخواهش م  کاف  ۀبه انداز  پس

  یطورنی.  ادیکنضبط م   دیهم شما برنامه دار  ورنیروشن است، از ا  ونیزی ور تلواز آن  خ،ی م  یرو  کوبد با چش م  ی

بد باشد،   دئویاگر خود و  داشته باشد. حت  عال  ت یفی ک دیصدا با  دیفرست م   دئویو  ر .. اگ  نی ا   میما واقعاً قبول کن  م یتواننم

  باشد.   عال دی است. صدا با دئویضبط و  طیشرا ن یبد باشد،  ا  تواندصدا نم 

  ها است و ... مثال بعض  یخوب   یجا آرامش هست و جاکه آن  د یضبط کن  ییرا هم در جا  دئوی که مقدور است و  ییجاتا آن 

.  فرستندما م   یبرا  رندیگ را م  دئویگرفته!! و  اشجا هم شعرخواندرخت خُب همان   یدرخت!! بچه رفته باال  یباال  روندم

  تان ۀکه مقدور است به لباسِ بچ  یی جاتا آن  کنمخواهش م   طورنی. و همستیآن مناسب ن  یهم سروصدا هست، هم جا

  ،یاقهی دقی  حت   ۀ برنام  ی موقع.. خُب  آرام، آن  نند یبنش   ی زیچ   ، صندل  ی که رو  دیبپوشان  یزی لباس تم   ی.  دیتوجه کن 

ه است، شما هم کارگردان  خودِ من، آن هم برنام  ۀبرنام  نی. آن هم برنامه است، مثل همدیکناجرا م  د یشما دار  یاقهیدودق

  .  دیایخوب از آب درب دئوی که و  دیرا بن  تانحداکثر سع  دی. با دیهست لمبرداری. فد یهست

  دار.  خدانگه کنم، م  با شما خداحافظ   ندهی آ ۀتا برنام خُب
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