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  1صفحه: 

وب  وب، ای  ه                            رو ده زکات روی  ر و  رح جان  ه باز   ر
  )١٧٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را م دهید، قانون جبران را رعایت م توانیم کنید. ما نم 

 یاد م برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کس گیریم 

دارد.  گذاریم وسط، هرکس هرچه دوست دارد برمبدر غذایمان را متحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

  رویم به قضاوت که بلد نیست. کنیم به کس و یا م که تحمیل م نه این 

  )٩٠٧(پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارۀ  

  ☎☎☎٩۴٢-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  خانم الله و خواهر و مادرشان از فوالدشهر اصفهان ١

 ١١ یشهباز یسخنان آقا ٢

 ١٢  حسن از تهران یآقا ٣

۵١  یشهباز یسخنان آقا ۴  

٧١  یشهباز یبا سخنان آقا الم یجبار از ا  یآقا ۵  

 ٢٣  خانم  فرزانه و دخترشان از اصفهانک ۶

۵٢  محمد از رامسر یآقا ٧  

٧٢  یشهباز یسخنان آقا ٨  

 ١٨  یشهباز یرضا از آباده با سخنان آقا یآقا ٩

١٣  یشهباز یمحمد از آمستردام هلند با سخنان آقا  یآقا ١٠  

 ٣٣  یشهباز یسخنان آقا ١١

 ٣٣  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -

٢١ ۴٣  خانم  فرزانه   

٣١  ٣۶  ای از استرال حانهیخانم ر 

۴١  ٣٨  شهر اصفهان   نی از زر تایو خانم  ارا یو خانم ت نی خانم زر 

۵١  ۴٣  یشهباز یخانم سارا از آلمان با سخنان آقا 

۶١  ۴۶  از ونکوور  نایخانم د 

٧١  ۴٩  ایاز استرال مرجانخانم  

٨١  ۵١  بیننده یآقا 

 ۵٣  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -

 ۵۴  فرشاد از خوزستان یآقا ١٩

٠٢  ۵٧  یشهباز یسخنان آقا 

١٢  ۶٠  ی شهباز یخانم فرخنده از جوزان نجف آباد با سخنان آقا 
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

٢٢  ۶٣  از کرج  عل  یآقا 

 ۶۶  یشهباز یسخنان آقا ٢٣

 ۶٨  از اصفهان نیخانم پرو  ٢۴

٩۶   از کانادا  سای خانم پر ٢۵  

 ٧٢  زرگر از ونکوور یآقا ٢۶

۴٧  و دخترشان از مازندران  نیخانم شه ٢٧  

٨٢  ٧٧  خانم الدن از کانادا  

٩٢  ٨٠  خانم اعظم از تهران  

 ٨٢  �🔹🔹�وم سبخش   انپای�🔹🔹� -
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  5صفحه: 

  خانم الله و خواهر و مادرشان از فوالدشهر اصفهان ‐١

  گذارم. تان متنم را با دوستان به اشتراک م با اجازه 

  چادِر خود را بر او افگند زود 
  مرد را زن ساخت و در را برگشود 

  ) ١٨۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

مابین انبساط و انقباض،  درون حال مجهز به علم عرفان گردیده، در انتخاب لحظۀ خود ف  نْفِس گرگ درندۀ

شخصه شناسایی کردم در برخورد با افراد اگر قرین  انقباض و تبدیل خدا به جسم را برگزید. بدین صورت که به

 باشد، با تجهیز به علم و بازی با الفاظ او را مجاب م خوب است و تو باید از من یاد  سازم که من حالم عرفان

  بیری.  

  ست نفسِ بد یقین گرِگ درنده
بر هر قرین؟ چه بهانه م نه  

  ) ۴٨۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

  بر قرین خویش مفزا در صفت 
  کآن فراق آرد یقین در عاقبت 

  ) ٣۵١۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ترین بهره باشد، در برخورد با او از کم  باشد که از این علم بینشین من شخصو یا در صورت دیر اگر هم 

 ه برعکس بالفاصله واکنش نشان داده و به فضاگشایی استفاده نمجای کظم غیظ نهایت خشم خود را  کنم، بل

 در کوچ دهم.ترین مسائل نشان م  

با تجهیز به علم خود را خاموش  ذهن او،  و بالفاصله و پس از برانگیختن شخص مقابل و نمایان کردن من 

 براساس توجیه من م و برای توجیه ذهن و گرگ درندۀ خود متوسل به بهانه کنم. خاموش های مختلف  ذهن

 کرده که این   شوم.م هوشمندی طراح طور برخورد شود یا همه مثال  تصویر ذهن چیز عدم است و این اتفاق ی

  برای توجیه خیانت.   های ذهن خائنبوده و غیره، بهانه 

  زیِر چادر مرد، رسوا و عیان 
  سخت پیدا چون شتر بر نردبان 

    )١٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پیش م ش ذهن و خیانت بود، حال که برای اقناع و همان عذر بدتر از  بهانه و توجیهات ذهن آید، البته ش

 عدگناه که این فریب ذهن است. م وجود ندارد، اما جوابی ساده و دندانگوید اصل ن به م است و خیانتش
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 ست. در جواب باید گفت آری اصل عدم است و تو برای برائت از خیانت باید به  این سؤال پیچیدۀ ذهن کاف

 .این سؤال جواب ده  

خود به    چرا ذهن تو در حال حاضر درگیر توجیه است؟ مر نباید ذهن خاموش باشد؟ پس ای نفس درنده تو

 م وضوح و روشن نم که با پیچیده کردن توجیهات ذهن به عدم و آینۀ شفاف وجودی دست پیدا  دان توان

  .کن  

  کن اندر دکان  دوزی مپاره
  زیِر این دکانِ تو، مدفون دو کان 

  ) ٢۵۵٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  ای چون زِن صوف تو خاین بوده
شوده دامر اندر دغَا بای م  

  ) ٢١٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  گفت: ادب این بود خود که دیده شد 
تو لُدّ  آن دگر را خود هم دان  

  ) ١۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

علم و    جا آور. آری، من با فراگیری این ذهن اقرار کامل را به پس ادب را رعایت کن و با بر هم زدنِ نظم من 

ایجاب م براساس نظم من  نظم  این  و مان که  زمان  و توجه دیران در  تأیید  و   ذهن شدم. نمود تسلیم م

  ذهن، اقرار به اََلستِ زبان.  تسلیم با لباس من 

  هنِر خویش بپوشم ز همه، تا نخرندم 
  به دو صد عیب بِلَنگم، که خَرد جز تو امیرم؟

  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ماست اللّٰـه ِاشْتَرٰىمشتری  
  از غم هر مشتری هین برتر آ 

  ) ١۴۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

باز بر «دیدِ من» اقرار نمودم و شناسایی کردم. من با تجهیز به علم عرفان و حت با قرین مجهز به علم عرفان  

 ه اصل استفاده از علم در لحظه است و عیاِر این توانم کامل باشم اگر پای نفس درنده در میان باشد، بنمل

  تسلیم و کیفیت آن فقط و فقط با نگاه در آینۀ وجودی قابل تشخیص است.  
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  ها ز باد همچنین در دردِ دندان
به سوز و اعتقاد دفع م خواه  

  ) ١۴٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  ای الیق، آن دیدم که من آیینه
  ایور سینهپیش تو آرم، چو ن

  ) ٣١٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  همان مردنیانند، نمایند، و نپایند 
  تو بیا کآبِ حیات که ز تو نیست گزیرم 

  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

که روی شما اثر سازنده گذاشته، درست  خیل زیبا، خیل زیبا. این داستان دفتر چهارم مثل این  آقای شهبازی:

  است؟

  بله استاد.  خانم الله:

به این قهر و غیبتتان بویید که چرا ی مدت گنج حضور گوش نکردید  کم هم راجع   شما ی   آقای شهبازی:

  و موالنا را مطالعه نکردید و رفتید خالصه؟ 

کرد که  گیر برنامه بودیم، مرا مجاب م که خب پیذهن که وجود داشت با توجه به اینبله استاد. من  خانم الله:

برنامه را گوش بده، ابتدائًا به این صورت بود، برنامه را گوش بده نیازی نیست که مشارکت داشته باش حاال  

 بعد از این کم قانون جبران را تو م .خودت رعایت کن شخص در زندگ توان  برنامه دیدن، یعن تر شد، یعن

که در کار نبود چه به آن صورت که قبال ر جبرانکه ذهن برای من حاال تجسم کرده  دی بود، چه به آن صورت 

  بود. 

 توک م را تک و  برنامه   ر کالآن هم که دی از  پیام کوچ  بعد   خواندن ی به حت آن دیر  از  بعد  دیدم، 

 م که حالم بد م رسید، آن هم وقت ین پیدا من بودم که بله من اآلن تسمس دنبال ی کند این  شد، یعن

  دم با ی پیام آگاهانه شنیدن از ی دوست عرفان، ی قرین عرفان.  در

تر تر و بیشچنان وجود داشت و بیششد و این درد همتر، ذهن اقناع م هایی بود که بیش ها مسن ول خب این

 م آدم را پیش م تا حدّ سرنگون رد. شد تا جایی که دو هفتۀ پیش هم خدمتتان عرض کردم یعنب  

و نهایتاً به این نتیجه رسیدم که باید قانون جبران رعایت بشود! هیچ راه دیری، هیچ گریز دیری وجود ندارد.  

برد» است، و من  قول «چاقو دستۀ خودش را نم ها فقط بهآورد این وجود م همۀ مسائل که ذهن برای من به
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  8صفحه: 

د بدون زنگار جلوی خودم باشد. آن کیفیت وجودی  اگر بخواهم آرامش و شادی کامل داشته باشم، آن آینه بای

  را خودم باید تشخیص بدهم.

که من با الفاظ و کالم بیایم و حاال جمالت زیبا بویم، دیری را اقناع کنم که بله  ها فقط فریب است؛ اینو این

 خوب م حالم خوب است! اینمن خیل برای  که قطعاً  ها فقط فریب ذهن است، چون دانم، من خیل تشعشع

 باشد چیزی که دریافت م کند قطعاً از درون خودش است نه از درون من.  آن قرین ندارد و اگر قرین عرفان  

  خیل زیبا، ممنونم.  آقای شهبازی:

و    قدر کنیم، خود را بدسیرت تا ما بخواهیم نصفۀ عمر خود را دیران را نصیحت و دانا و گران   خانم آمیتیدا:

  توخال خواهیم ساخت.  

 نر و سبمر غیر را ح تا کن  
م خویش را بدخُو و خال کن  

  ) ٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ایم و به که خود را ی مردۀ متحرک رها کرده ما نادان هستیم که در اندیشۀ وجودِ مردار خود نیستیم. یعن این 

  فکر زنده کردن مردۀ دیران هستیم.  

  ست اومردۀ خود را رها کرده
  مردۀ بیانه را جوید رفو

  ) ١۵١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

خوریم. حال مایی که بر دیران  خوانیم و اندوهشان را م جا ما هستیم که بر دیران نوحه م «ای دیده» در این

 اختیار م ران را نصیحت مبنشینیم و برکنیم و دی حالِ خود گریه کنیم.    کنیم، باید مدت  

  گری دیده آ، بر دیران، نوحه
بنشین و، بر خود م ری مدّتگ  

  ) ۴٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

نوحه  دیران  برای  وقت  تا هر  فرو  ما  غفلت  در چاه  و حاال ما  نادان هستیم  بدهیم  انجام  اصالحیت  خوان و 

رداریم و نیازی نیست مردم را اصالح کنیم و باید خودمان را  ایم و ما حاال باید دست از سبیل دیران بافتاده 

  اصالح کنیم.  
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  در گوی و در چه ای قَلتَبان 
  دست وادار از سبالِ دیران 

  ) ٢٢٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

جا به بوستان زیبا و دلش رسیدیم، بعد از آن دامان دیران را بیریم و به آن   و ما ریاکار هستیم و هروقت

  ببریم.  

  چون به بستان رس زیبا و خَوش 
  بعد از آن دامانِ خَلقان گیر و کش 

  ) ٢٢٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

داری! دیران را هم    بری، عجب جایاه خوبیسر م ای کس که در زندان چهار عنصر و پنج و شش جهت به

  جا ببر.  آن

  ای مقیم حبسِ چار و پنج و َشش 
  نغزجایی، دیران را هم بش 

  ) ٢٢٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  جز توکل جز که تسلیم تمام 
  در غم و راحت همه مرست و دام

    )۴۶٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  خیل زیبا، آفرین! گفتید چند سالتان هست؟   آقای شهبازی:

  سال.  ١٣استاد  خانم آمیتیدا: 

  به! آفرین، آفرین!   بهماشاءاله، به آقای شهبازی:

ها یاد گرفتم این بوده که  که من از این برنامه  هاییتان تشر بنم. درس استاد خواستم از برنامه   خانم الله: مادر  

وقت، کاری به کار کس نداشته باشیم، همیشه نورافکن روی خودمان باشد،  دنبال مقصر در زندگ نگردم هیچ 

دست از یقۀ دیران برداریم. فهمیدم که هر چالش ی پیام است از طرف خدا که من فضایم را باز کنم تا به  

  خدا برسم.  

های خود را قبول کنم، حت اگر کس  های ذهن خیل پردردی داشتم. امروز فهمیدم که باید عیب اد عزیز من است

هم عیبی از من ببیند و به من بوید، قبولش کنم. باید آینۀ خداوند باشیم و خدا را شر کنیم. فضا را باز کنیم  

  یم.  شوصورت کارگاه خداوند م و عیب خود را قبول کنیم و دراین
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ذهن حرف زدن» یعن از خدا پیش گرفتن و زندگ خود را  ذهن از هر مرض بدتر است. «با من فهمیدم که من 

های خود را دیدن» یعن دیر باید روی خودم کار کنم  تباه کردن. «دانستن ایراد و اعتراف کردن به خود و نقص 

های خود اعتراف  ها و عیب ید کارگاه او باشم و به نقص و کارگاه خداوند شوم. اگر بخواهم آینۀ خداوند باشم، با 

  کنم.  

  استاد عزیز، ی چند تا بیت هم خواستم بخوانم. 

  ها آیینۀ وصفِ کمال نقص
  و آن حقارت آینۀ عز و جالل 

  ) ٣٢١٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  هر که نقصِ خویش را دید و شناخت 
  اندر استکمال خود، دو اسبه تاخت

  ) ٣٢١٢لوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (مو

  کارگاه صنع حق، چون نیست است
  قیمت است پس برونِ کارگه بی

  ) ۶٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

شان را با ما.  خیل زیبا، آفرین! این الله خانم هم تجربۀ خیل عال داشتند و شری شدند تجربه   آقای شهبازی:

  خیل مفید بود، بله. 
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  سخنان آقای شهبازی  ‐٢

ی مصراع خواندند خانم الله از اصفهان، «مرد را زن ساخت و در را برگشود». این همین ی نصف بیت، واقعاً  

 نشان م کنیم، هرلحظه جنس خداییتمان را که امتداد  دهد که موالنا چقدر نابغه بوده. هرلحظه این کار را ما م

گوییم که این همان حضور من است و  گشاییم و م سوی خدا م ر را به کنیم و دذهن م خداست، تبدیل به من 

 هرچه هم که پیش م م سع اصطالح دروغ بشویم ما، ما  کند که ما متوجه این تقلب، این ریا، این بهآید زندگ

 شویم. همین من نممان را به ذهن کنیم.  جای زنده شدن به خداوند، به خداوند ارائه م  

 ل دفتر چهارم خیلاین داستان او خوب است. من پیشنهاد م روشن است، خیل کنم این داستان را که از  خیل

خوب گوش کنید! خودتان هم بخوانید ه تکرار کنید،    ٩۴٢،  ٩۴١،  ٩۴٠شروع شده،    ٩۴٠فکر کنم از برنامۀ  

  بذارید آن معنایی که موالنا در نظر دارد در شما تجربه بشود.

اش را نگیرید. همین چیزی که، همین نصف بیت را، چقدر معن دارد! که ما این تقلب خودمان معن ادبی  فقط

 که این را بده، آن را بده، انتظار رستگاری داریم. این موقع انتظار همه بینیم، بعد آن را نم چیز داریم از زندگ

  .ال پیش بیاید؛ نیستیم! ما در آن راه نیستیم گشادِ زندگ در بیرون، در قسمت مادی و معنویِ ما خیل ع

 کنم گوش کنید این، من حدود چهار، پنج خواهش م   ساعت صحبت م خواهم حق شما را ضایع  کنم، اآلن نم

  کنم. 
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  آقای حسن از تهران  ‐٣

 م چیزی م از شاگردان شما هستم. و ی ویم من هم یعزیز،  خواستم خدمتتان عرض کنم استاد  خواستم ب

که «سخن کز دل  این است که کس که بخواهد چیزی را بوید، باید به آن ایمان داشته باشد؛ یعن چه؟ یعن این 

  برآید الجرم بر دل نشیند!» 

 اگر ما باور نداشته باشیم، همان گفتۀ شما، طوطتوانیم همه وار م بیت را معن وییم. ما اگر یاش را چیز ب

ن ی بیت را به آن باور داشته باشیم و آن را ما اگر به کس بخواهیم منتقل کنیم، چون از  درست یاد بیریم، آ 

 دل و جان م نشیند! گوییم، ثانیاً بر دل و جان آن شخص هم م  

 ویم و بیایم طوطچیزی ب اگر من ی ویم من برنامه واوار ب نم و به ام این است و در آینده مخواهم این ب

  گوییم ما به آن باور داشته باشیم. کنم که اول باید چیزی که م ها، من فکر م ام و این داستانده حضور رسی

 را بدهد مثل شما، شما از انرژی من م که بخواهد درس تان، از صحبتتان مشخص است که باور  گویم هرکس

 که به ماها آموزش م اگر من بخواهم جای شما  دارید به ابیات بنشینم، همین دهید، ول طور طوط  ی وار مثال

 ویم من هم این را مویم و بعد بشعری را بخواهم ب ویم، یرا بخواهم ب هزارها هزار برابرِ  بیت دانم و خیل

 چون باور ندارند به آن عمل نم کنند. شاید من ابیات بلد هستند، ول  

 نیم به آن چیزی که مشنویم  ببین ما باید اول باور ب یادداشت م کنیم، ما باید به آن کلمه باور، به آن  وقت

 چیزی را م ی مثال وییم، نه این شعر باور داشته باشیم. و بدانیم که وقتقلبمان ب که زباناً و  گوییم، از ته

 وییم و. همان لقلقۀ زبان باشد و خدمتتان عرض کنم، بخواهیم طوطوار ب  

 بعض واآیها هستند خب م را م ند ابیات این شعر از موالنا یا حضرت حافظ یا  گویند و، م گویند که مثال

 ر ماشخاص دی خیل آیند م م وقت که ایشان فقط حفظ کرده، ایشان آمده این را حفظ کرده  گویند، ول بین

م آن هستم که باالخره چهار  مثال بنشیند در ی جمع، بیاید این را عنوان کند بوید من هم این را بلدم و من ه

 جایی م گوید:تا بیت از حافظ و سعدی و موالنا، که ی  

  بزرگ سراسر به گفتار نیست 
  دو صد گفته چون نیم کردار نیست 

 (منسوب به فردوس)  

 را م بیت گوییم، حتماً باید به آن هم عمل کنیم. اگر ما ی  

  بله، درست است. آقای شهبازی:
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طوری گرفتم اتفاق،  کنم به این خانوادۀ بزرگ گنج حضور، من روراست همین خدمتتان عرض م   آقای حسن:

 ما پشتها  چون خیل من هم گفتم همین خط خیل م گفتند  هیچ مانیم،  بدون  تلویزیون،  پای  جوری نشستم 

از خودم، همین برنامه  باشم  نوشته  بخواهم  را  قبال چیزی  بدون هیچ  دیای،  دادید. طور گرفتم  دم شما جواب 

  سعادت بود که شما را بیرم و وقت خانوادۀ بزرگ گنج حضور را نگیرم. 

ای  گشتم، خدا شاهد است! حت گفتم توی تهران، هر نقطه ها بود روراست دنبال ی آموزگار خوبی م من سال 

 بنشینم بفهمم! مفهوم ابیات حضرت حافظ، حضرت موالنا راز تهران باشد م روم، ول  ا بفهمم! آخر من قبال

 را که م ابیاتداشت، من فکر م این بارِ منف گفتم مثال جاهایی صحبت م ی کند  کردم بارِ مثبت است! اصال

 داشته! من این را، بار مثبت این را گرفته بودم. که راستش من م بینم بار منف  

به این ابیات دارید  با آن باوری که خودتان قلبی نسبتاآلن وقت شما این را با دل و جان، با آن انرژی خوبتان،  

 به ما درس م دهید، ما یاد م ما ابیات را اشتباه داشتیم، من برای خودم م نگاه  گیریم که اصال خواندم، اصال

 م م از ابیات حضرت موالنا و حضرت حافظ نداشتم روراست! کردم اشتباه من دارم معن کنم! من فهم درست  

ساله شاگرد شما بودم، آموزگار خوبی مثل شما، چون شما باور دارید از مال و جان   چون در این پنچ، شش ول

 و وقت خودتان، برای این برنامه وقت م دارید که بیان م کنید،  گذارید، من اطمینان دارم که شما باور به کلمات

 آدم م روح  و  و جان  قلب  در  انرژی شما  مثال این   ول بعض نشیند،    م عزیز  ها  بیایند، همین دوست  توانند 

 ویند، من خیلشعری را ب ی ویند، مثالگرفتم ببخشید در خاطرم  ب هایش را حفظ بودم اآلن چون ناگهان

  نیست و خدمتتان عرض کنم.

 منظور، این را م خواستم خدمتتان عرض کنم ما م ر آگاه هستند مدانگیریم، مردم اآلن خدا را ش  ند چه کس

گوشه دارد از قلب صحبت م ی ،انم جایی، ی از دارد، باالخره حفظ کرده که ی ای بنشیند  کند و چه کس

  ی چیزی را بوید. 

چیز یادداشت نکرده بودم،  و ما خدمتان عرض بشود خیل خوشحال شدم، ول من خدا شاهد است من هیچ

که خودم را آماده نکرده  ن هم ی از شاگردان شما هستم، اگر اینفقط خواستم صدایتان را بشنوم و بویم که م

 قول م ویم، البته شما همه بودم، ولچهارتا کلمه چیزی ب ر بتوانیم یچیزها را گفتید. دهم دفعات دی  

  اآلن، خیل چیزهای خوبی گفتید اآلن.  آقای شهبازی:

گوید: «در مقابل  گوید، م شاگردی مثل من بخواهد در مقابل شما، ی جایی حضرت حافظ م  آقای حسن:

بینایان سخن گفتن خطاست» اصال، گوش دادید؟ صحبت من در مقابل شما اصال چیز ناچیزی است، من نباید 
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آموزگار خوبی مثل شما ما داریم، اصال ،استاد بزرگ ابیات را توضیح بدهم، وقت من این اصال   ر خیلجا دی

بد است و باید گستاخ بنم که بیایم ابیات حضرت موالنا را توضیح بدهم، ول خواستم از شما تشر کنم  

بویم من هم جزو کوچ هستم از خانوادۀ بزرگ گنج حضور و خدا این نعمت را به من داده، این رخصت را به  

  های خوب شما، ممنونم از شما. ها پای صحبت و بنشینم ساعت  ام داشته باشممن داده که شما را من در خانه 
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  سخنان آقای شهبازی  ‐ ۴

این  یا حافظ که  از جمله موالنا  بزرگان  ابیات  این  که  شود، جا مطرح م کامال درست است، ول توجه کنید 

 گاه این اوقات عطار، گاه ،اوقات فردوس دارید حاال  ای  مانند و شما با تجربهها مثل کبریت م که از زندگ

سال، پنجاه   سال، چهل   س   یرید، و همین من است آتش بانبار پنبه هستید، مم خواهید  سال، مثل واقعاً 

  آتش بیرید! 

 گاه   را در پشتش م اتفاقات  اتفاق کوچولو، ی اوقات ی آورد که شما تعجب م گویید این چیز  کنید، م

اتکوچولو چه  این  جا بوده، این فقط ی  که آن زمینه و آن آمادگ آنفاقات عظیم شد؟! برای اینطور باعث 

اصطالح اسمش را بذار تحول، حاال تغییر بزرگ، چه در سطح  کبریت بوده. این اتفاق باعث نشد که آن، به 

  فردی چه در سطح جمع، پیش بیاید، آن زمینه آماده شده بوده.

بود آماده  هم  موالنا  موالنا،  آتش مثل   ی بود،  ی کبریت  فقط  باید  ، شمس  را   سنگ  ی فقط  بود،  فشان 

 داشتند. خُب برداشتند شروع کرد به آتش برم باید صبر کرد، م ول .دانید، همین ابیات را باید  فشان معان

  بخوانیم، صبر بنیم.  

 گیرد. ی شود ول آتش نم م اصطالح نَم کشیده، ه کبریت به آن نزدی  گاه اوقات این انبار پنبۀ ما، به 

 گیرد. صبر باید کرد و یواشروزی ماه پندار کمال، پایین ممان پندار کمال  آیند. همۀ یواش مردم از این پای

 داریم که من م ن است پنج دانم و اگر چیزی باشد من مدقیقه به این برنامه گوش بدهید،  فهمم و شما مم

  فهمیدم. گوید اگر بود من م با این چیزی نم پندار کمالتان بوید که با

شوید، روابطتان  شود، موفّق نم بینید که اعمال شما منجر به درد م یواش م خُب طبیع است این، ول یواش

 خراب م ال ایجاد مشکنید، در جامعه درد یا خراب شود، در خانواده ا کنید، دوباره به خودتان  کاری ایجاد م

 م کنش ید م آیید گوش م دوباره قهر م کنید. کنید، ه  

روید  دانم» م گویید: «م یا م   دهد ذهن از دو راه شما را فریب م اآلن با الله خانم همین صحبت بود که این من 

 آن باال، یا م کوبد زمین شما را ناامید م وهای خودش شما را ناامید مهمیشه برحسب ال کند. یا کند، ول 

 ناامید م گویید آن کند یا م دانم که احتیاج ندارم بهقدر م از این دو راه! قول موالنا ناز م کنید؛ ی  

اش این است که از زیر سلطۀ عقل  ذهن خودتان از این دو راه به شما حمله کند و چاره شما نباید بذارید من 

حوزه حوزۀ فهمیدن نیست، که بویید من فهمیدم.  ذهن خارج بشوید، فقط به فهمیدن بسنده نکنید. این  من 

  کنیم، «حوزۀ بودن» است.ای که اآلن صحبت م ذهن «حوزۀ فهمیدن» است. حوزه من 
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پوست است، فقط پوست را    ذهن است، ی آینۀ دو جور ما دانش داریم، دو جور بینش داریم؛ ی همین من 

 دهد که من نشان م با این ابزار کار م ر آن خدائیت ماست که یواشذهندی کند. ی ها  یواش که این همانیدگ

 م کند.  افتد خودش را به شما نمایان م  

شما اآلن شاید باور نکنید م اگر باور نم ر! ولبینش دی ینک من کنید علتش این است که با عگویم ی  ذهن

 م بینید مگویید من که نم صبر کنید خودتان بینم! راست هم م دارید، ول گویید چون شما هشیاری جسم

  را در معرض ابیات موالنا قرار بدید صبر کنید، صبر. 
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  آقای جبار از ایالم با سخنان آقای شهبازی  ‐۵

  ما به خرمنگاه جان باز آمدیم 
  یم  جانِب شه همچو شهباز آمد

  
  سیر گشتیم از غریبی و فراق 

  سوی اصل و سوی آغاز آمدیم 
  

  وارهیدیم از گدایی و نیاز 
  پای کوبان جانبِ ناز آمدیم 

  ) ١۶٧٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای شهبازی عزیز و همۀ دوستان حاضر. 

ای در همین زمینه به اشتراک بذارم  شما با آن آقایی که زنگ زدند، باید عرض کنم ی تجربه  هایپیرو صحبت 

  شاءاله که مفید باشد. ان

از شما یاد گرفتم توسط این ابیات، ابزارهایی به دستمان بیریم به هنگام افتادن به ذهن، جایی که واکنش  

 نشان م ایی که به دام من آید باال، جاهدهیم، جاهایی که دردمان م م افتیم و چه براثرِ قرین خودمان،  ذهن

  ها. های اطرافمان، در خانه، در محل کار، در کوچه و همسایه، خیابان و اینچه براثرِ قرین 

این از   ی که  دادید  دستمان  به  زیادی  کلیدهای  مشما  ابیات  این  که  گفتید  به ها  در  توانند  ابزاری  عنوان 

ا دستتان باشند آن لحظه و بتوانید خودتان را پیدا کنید، ذهنتان را روشن کنید، واکنشتان  جای زندگ شم جای 

سازی نیفتید و در آن  هویت نشوید، به سببرا کم کنید و بتوانید حداقل نروید به ذهن و دوباره با دردها هم 

    هویت نشوید و ی چیزهایی را در خودتان شناسایی کنید.لحظات با دردهایتان هم 

جا تا یادم نرفته، ی سپاسزاری ویژه بنم که شما چقدر  یاد گرفتم از شما، ابیات زیادی از موالنا. من همین 

گفتم  های اول من م کند، سال ذهن ابتدا مقاومت م خوب این ابیات را یادمان دادید با تکرار در هر برنامه. من

ها مثل  حضورند. ابیات موالنا بعض از اینو جواهرات گنج   ها مغزدانستم ایناند، ول نم ها تکراری خب این

 مروارید بر صفحات دیوان شمس و مثنوی م افتد و همان درخشند، آدم به حیرت م شود.  جا ذهنش خاموش م

  کنم. العاده است و من از شما تشر م این فوق
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  18صفحه: 

بشود. آن ناظر وقت که روشن است این بیت  که ذهن حفظ  که حفظ کنم، نه این یاد گرفتم ابیات زیادی بدون این

 نشیند، همان به جانمان م م شود در ذهنمان. جا ح  

سه  دو،  حاال   ،خیل پنجتقریباً  چهارهزار،  بههزار،  تهیه کردم  جدیداً  دفتری  یادداشت کردم،  شعر  عنوان  هزار 

ابیات که شما تکرار م «الماس  آن  و بیرون م های موالنا»  لیز  به   کشید وکنید  ما در جاهایی که  ابزار  عنوان 

 م خوریم، لغزش م کنیم، اشتباه م این ابیات به سازی من علت سبببینیم به کنیم، دردهایمان را نم ،کارم  ذهن

  دردم خوردند. افتاده، به 

عنوان  ی ناظر، به   عنوان شوند. درنهایت ما بهیواش آن نور حضور به هم وصل م و توسط همین ابیات یواش 

عنوان حضور  عنوان ی آگاه، به گر، به قول موالنا ی شهید، حاال هرچه اسمش را بذاریم، به ی مشاهده 

 توانیم قشنگ این ذهن را ببینیم، فکرهایمان را ببینیم، دردهایمان را ببینیم، فضاگشایی کنیم، پیغام را  ناظر م

کم این تسلیم واقع آید چه است، پیغام چه است. و یاد بیریم کم کر م خانه چه است، فبیریم، بدانیم مهمان 

 گیریم ما.  را سرانجام یاد م  

  آفرین.  آقای شهبازی:

ها زندگ شرط کردیم و در  و ی چیز جالبی که هم هست در این وسط، ما چون شرط شدیم مدت  آقای جبار:

این من  نبودیم به قول شما،   جامعۀ عشق یاست که موالنا از آن    ذهن وهای زیادی دارد، همان بحثال

  کند. عنوان موش از آن استفاده م به

ی مثال جالبی بزنم از همین روستایی که من هستم، ی مقداری کشاورزی کردم آقای شهبازی امسال. در  

بین  زند م شخم م   های گذشته چیزی که دیدم، مثال موالنا خیل زیباست. وقت تراکتوری این زمین راسال 

بندی کردند ها را، این جوها را بسته سوراخ کردند، قشنگ این گندم ها را سوراخ ها آمدند توی زمیناین موش 

های خرد است، آن انرژی است که، آن برکت است که توسط  موش  بردند زیرِ زمین چال کردند. این همان بسته 

  دزدد. ا م جوری از م افتد به دام و اینذهن م من 

اگر بتوانیم این الوها را در خودمان شناسایی کنیم و دل بدهیم، هر روز خودمان را در معرض تشعشع و نور  

  شود این ریشه. افتد، عمیق م کار م این ابیات قرار بدهیم، سرانجام آن حضور ناظر در ما به 

گیریم،  گیریم، سوت ذهن را یاد م ا هم یاد م مقدار زیادی اگر بتوانیم خودمان را ببینیم، تسلیم واقع ربه 

 را یاد م خاموش و درست را یاد م گیریم، گیریم، فضاگشایی واقع  
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  19صفحه: 

عم م مرا له وقت بود آن دال  
  ال یسع فیه نَبی مجتَبی

  ) ٢٩۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر، چهارم، بیت 

 را یاد م ریم به آنگیریم، چیزی با خودمان نمو آن تسلیم.  ب وت، به آن خاموشفضای س  

 دفتری تهیه کردم، چندتا از ابیات را بخوانم و وقتم هم دارد تمام م شود. ی  

  دم او جان دهدَت، رو زِ نَفَخْت بپذیر
  علل   است نَه موقوفِ کار او کن فَیون 

  ) ١٣۴۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ما ربط که من   حضور ما فضاگشایی و تسلیم به هیچ دلیل بهانه م ذهن آورد و بهانه دستش  آورد، استدالل م

 یریم، ذهن ما خاموش خواهد شد. مرا یاد ب باشیم بتوانیم تسلیم واقع دهیم، ندارد. ما در هر وضعیت  

  حق، قَدَم بر وی نهد از المان 
  آنگه او ساکن شود از کن فَکان 

  ) ١٣٨١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  امبر سر گنج از گدایی مرده
  ام زانکه اندر غفلت و در پرده

  ) ۴٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  گنج مخف بد ز پری جوش کرد 
  پوش کرد خاک را سلطانِ اطلَس

  ) ٢٨۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  بهِر اظهارست این خلق جهان 
  ها نهان تا نماند گنج حمت

  ) ٣٠٢٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  از برایِ این دل پرنور و بِر 
  ها منتظرهست آن سلطانِ دل

  ) ٨٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

  صد هزاران کیمیا حق آفرید 
  کیمیایی همچو صبر آدم ندید 

  ) ١٨۵۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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  20صفحه: 

  که او در صبر باشد سخت رو دل داده آن باشد 
  ایای افتادهای در گوشهن چون تو گوشه گشته

  ) ٢۴٣٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  نیابی چو ما دگر یاری  بیا بیا که 
  ما به هر دو جهان خود کجاست دلداری؟   چو

    )٣٠۵۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  بیا به جانِب دارالشّفایِ خالق خویش   
  گریز بیماری     کز آن طبیب ندارد

      )٣٠۵۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  چون سر شسته نیستم، سر را چرا بندم؟ بو 
  چون من طبیب عاَلمم، بهر چه بیماری کنم؟ 

  ) ١٣٧۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  سر، شسته نیست، این سر را مبند 
بخند  ی دو روزی جهد کن، باق  

  ) ٩٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  صورتِ سرکش، گدازان کن به رنج 

  تا ببین زیِر او وحدت، چو گنج
  ) ۶٨٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  های دیده را داروی صبر   پرده
  هم بسوزد، هم بسازد شرح صدر   

     )٧١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  همره غم باش، با وحشت بساز  
مر دراز  مطلب در مرِگ خود ع  

  ) ٢٢۶۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  بندِ خلق، جز اسباب نیست   چشم
  هر که لرزد بر سبب، ز اصحاب نیست

  ) ٢٣١٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  زیر دیوار وجود تو تویی گنج گهر
  گنج ظاهر شود ار تو ز میان برخیزی 

  ) ٢٨۶٣ولوی، دیوان شمس، غزل  (م
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  غیر معشوق ار تماشایی بود
  عشق نَبود، هرزه سودایی بود 

  ) ۵٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  چون تو کاهل بودی اندر التجا 
  آن مصیبتها عوض دادت خدا

  ) ٣۴١٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ای که بر ما دارد، با درد هشیارانه و  ذهن و این سلطهاگر ما نتوانیم خودمان را از زیر این جبر و کاهل من 

 بیرون نبریم، خدا بیشتر به ما درد م دهد تا ما بتوانیم مرکزمان را عدم کنیم.آگاه  

  کورم از غیِر خدا، بینا بدو 
  مقتضاِی عشق این باشد بو 

  ) ٢٣۶٣سوم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

  خوانم. شاءاله دفعۀ بعد م دیر بقیه را ان 

  شناسید؟ آقای جبار، آقای صادق را م شاءاله، خیل زیبا، آفرین، آفرین. شما  ان  آقای شهبازی:

اش ، ی پیام دادم خدمت شما، گفتم شماره واال خیل دوست دارم ببینمشان یعن رفتم آن محلشان  آقای جبار:

  را بدهید. شما گفتید اجازۀ این کار را نداریم. 

  دهیم.اش را نم بله شماره  آقای شهبازی:

  گویم شاید باید زمان خودش برسد آقای شهبازی. کنم م که دنبال نم این  آقای جبار:

کنند این موضوع را. شما و آقای  ها خیل خوب درک م  که این ایالمپرسم برای ایننه، این را م   آقای شهبازی:

جا بفرستید ما هم بخوریم، شاید به  صادق و ی چند نفر دیر. فکر کنم از آبش است، نه؟ ی کوزه آب از آن 

  جایی برسیم. 

همه  زنند،  دوند، حرص م که آدم بفهمد در این زندگ که همه دارند م واال خیل جالب است این   آقای جبار:

 آید که مردم حالشان خراب است.  دارند در رقابت و مقایسه و درد و حال خراب و، روزی ده تا پیام برای من م

که آدم بفهمد ی هشیاری دیری وجود دارد، ی هدف دارد این زندگ، ی هدف  چون خیل مهم است این 

  از این زندگ و عمر کوتاه ما در دنیا هست.  
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  22صفحه: 

 ر مای که شما داشتید و کندید خودتان را  که با این برکت آشنا شدم به لطف شما و این تجربه  کنمخدا را ش

درخشید درخشید، برای همین درخشش باید بیاییم به این جهان، مثل ماه دارید م جوری دارید ماز جهان و این 

  و این نور را هم به ما هم دادید.

  خیل لطف دارید. آقای شهبازی:

که ما روی خودمان کار بنیم و زکات بدهیم شما هم  کنم، همینآید بخواهم تشر مبه وصف نم   آقای جبار:

ر آن انرژی خودتان را مه. گیرید ان دیشاءال  

کنم، روی  کنم، تالش م ام، من هم دارم صبر مشما لطف دارید البته من هم به جایی نرسیده   آقای شهبازی:

 شما خودم کار م لطف دارید ممنونم. کنم، ول  
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  خانم  فرزانه و دخترشان از اصفهانک  ‐۶

  خانم فرزانه: 

  من ز مِر نفس دیدم چیزها 
  کو برد از سحِر خود تمییزها 

  ) ٢٢٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

نویسم، جا یعن تشخیص، شناختن چیزها از یدیر. مر نفس یعن همین اآلن که این ابیات را م این   تمییز

ها را  بخش است، و مرا برد به گذشته که فالن بیت گوید وای چقدر معن این ابیات شیرین و لذت ذهن م من 

تر برایش  آن فرد در ارتباط باش و بیش هویِت تو باز هم باید با  چونه برای فالن شخص توضیح دادی و ذهن هم 

  .توضیح بده  

گیرد، تو را ذهن است که تشخیص را از تو م ها سحر و جادوی من ناگهان به خودم آمدم، متوجه شدم که این

 بردبه گذشته و سپس به آینده م م تو را استاد و دانا معرف . کند.  کند و تو را از این لحظه جدا م  

  ها بدْهد تو را تازه به دست وعده
  ها را شست که هزاران بار آن

  ) ٢٢٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

بار تکرار   کند و وفا به عهد ندارد. هزاران ها عمل نم دهد و به آنهایی را م ها و عهدها و وعدهذهن قول من 

 م هزاران بار گول این وعده   شود و وقت ،که تشخیص نداری و تمییزده نیست خوری، بدون توجه به  ها را م

  است. تکرار ی اشتباه و انتظار ی نتیجۀ متفاوت داریم.  ها را قبال هم به تو دادهکه این وعده این

نفع خودت و فرزندت شود. مثال  زی را برای فرزندت بن تا به زند که فالن دلسو ذهن ما را گول م قبال بارها من 

دهد، یا فالن دروس را بو تا این  اش را برایش حل کن، ول نتیجۀ عکس م های ریاض بنشین کنارش و مسئله 

 نتیجۀ عکس م ل حل شود، ولالتت بیشمشدهد و درواقع مش شود.  تر م  

 به ما وعدۀ دروغ داده، مدام گفته، فالن پارک را  ؟ ؟ سال است من خواهیم متوجه بشویم که ما آیا نم ذهن

 م بچین به خوشبخت  ،ر خوشبختدی ازدواج کن ،ر خوشبختقبول شوی، تو دی اهفالن رشتۀ دانش ،رس

و عمل کردیم نتیجۀ عکس داد و احساس خوشبخت و   او گفت  به هرچه که   ول ،ثروتمند شوی، خوشبخت

  دست نیاوردیم. ان اصیل زندگ را که جاودانه است به شادم 

بار امتحان کن، درد هشیارانه بش و برخالف    ده؟ بیا و ی ذهن گوش م های من پس چونه دوباره به وعده 

میل، برخالف این نفسِ دروغگوی عهدشن انجام بده و نتیجۀ وارد شدن به آتش و سپس خارج شدن از آن را 
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  24صفحه: 

ایمان بیاوری. این   و وارد شدن تا  ذهن، برخالف نفس دروغگویت  قدر برخالف میل من به آب را تجربه کن، 

  ذره ایمان تو، تبدیل به یقین و سپس تبدیل به دید اصل خداوند بشوی.  انجام بده تا ذره 

 شد و آگاه م به حضور زنده خواه با هر خالفِ میل و با هر فضاگشایی به میزان شوی. و ایعن  ی ین آگاه

ای که تازه از خاک برآمده محافظت شود. با دوری  شده، باید مانند جوانه آگاه به دست آورده از فضای گشوده 

  ای.  وآمد داشته ها رفت های ذهن که قبال با آن کردن از من 

  وگویِ او قول و گفت از قَرین بی
  خو بدزدد دل نهان از خویِ او 

  ) ٢۶٣۶بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 ات، برای خر گرفته نشدنت، پرهیز کن، از انسان برای ؟؟ نشدن آگاه دانند بیداری معنوی  هایی که هنوز نم

 خورند. پس کار کردن روی خودم چیست، هنوز در خواب ذهن هستند و هنوز گول نفس بدعهد دروغگو را م

  برد. یش نم های ذهن کاری از پبدون پرهیز گرفتن و اعراض کردن از من 

  گرم گوید وعده هایِ سرد را
  جادویِ مردی، ببندد مرد را 

    )٢٢٨١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

  خیل زیبا، آفرین، خیل خوب بود. شما فرمودید روستا هستید، نه؟  آقای شهبازی:

و حاال هنوز روستا هستیم. آقای شهبازی ببخشید من دخترم   کردیمبله ما همیشه روستا زندگ م  خانم فرزانه:

  ی بیت جدید حفظ کردند. اگر اجازه بدهید. 

  خانم فرزانه: دختر  

  از ترازو کم کن، من کم کنم
  تا تو با من روشن، من روشنم 

  ) ١٩٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

  درین بحر درین بحر، همه چیز بنجد  
  ، گریبان مدرانیدمترسید، مترسید

  ) ۶٣٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آفرین، آفرین. عال، عال.  آقای شهبازی:
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  25صفحه: 

  آقای محمد از رامسر ‐٧

که ساعت اول متعلق به کسان است که حداقل ی سال است   دانستیدآقای محمد آقا شما م   آقای شهبازی:

  زنگ نزدند؟ 

مان اصال اعتمادی نداریم، ما هم ی  آخ، آخ، آقای شهبازی به ما رحم بنید. ما هیچ به بهبودی  آقای محمد: 

یشه ؟  ؟؟؟ هستیم آقا، من اگر هزار و پانصد سال هم عمر بنم قبول دارم من باید یاد بیرم از شما، آن هم

کمال ؟ من میدانم که هیچ بلد نیستم. من از گذشته خودم ی خرده بیشتر بلدم. من مستضعفیم، شما ما را  

چه حساب کردید؟ فکر کردید ما دیر سوپرمن شدیم دیر مشل نداریم. آقا ما دنیای مشل هستیم. ما تازه  

ها ساله هستم. شما به پنج ساله است. من اآلن پنج ام  سالداریم چهل و پنج سال است اآلن من، انگار تولد پنج 

 ؟ رحم نمکنید یعن  

  نه، چرا، چرا، شما حاال دیر زنگ زدید سه دقیقه صحبت کنید.   آقای شهبازی:

کنم، من، باور کنید شما از آسمان آمدید،  خواهم بویم که واقعاً از شما تشر م خُب آقا من م   آقای محمد: 

چه شد که باالخره شما به این نتیجه رسیدید؟ خدا پدر و مادر موالنا را بیامرزد، باالخره    از کدام خاک آمدید؟

 م ما داری کم بودیم، ما م به  دنبال چیز  آقا ما مشل داشتیم، ما عمری   ،کن را  گفتیم چیز م ما  تواند 

  زن . بشن را م خوشبخت کند، اآلن دیدیم آقا هر وقت نیست شدی آن موقع هست شدی، یعن چه؟ یعن 

اگر من نتوانم به خودم خدمت کنم، به دیران، این توهم بیش نیست که. من بویم که من به دیران خدمت   

 کنم. نشانه خدمت به خود این است که من خنده م هایم بیشتر شده و آن نگران ها  توانم آدمهایم کم شده. من م

دانم؟ من وقت که ی به  دانم، چه را من مشما فهمیدم که آقا من نم   وسیلۀرا بپذیرم دور و بر خودم. من به 

 خرده تند از بغلم رد بشود، من حالم خراب م خرده سالم نکند، ی شود پس من در حال یادگیری  من ی

  هستم. 

  من م  ادعایی کمال  اصال خداوند است که  تازه آن  من  تیرکمان که   ی تو  به  من  مثگویم که  را  کارم  این   ال

 پنج سال است اآلن  م خواهم به سمت آسمان  پرت کنم صد متر برود باال. حاال پای کانال شما نشستم مثال

نهایت یعن قدرتم زیاد شده، مثال بنم سیصد متر. یعن تیر من تا سیصد متر برود. یعن تا سیصد متر برود، بی

سال جامعه را یاد گرفتم، موالنا نبود که من فکر کردم هرچه   نهایت یعن من انسان پنجاهتوهم بیش نیست، بی

گیرم که قبله کدام طرف  تر بهتر. حاال تازه دارم ی چهار، پنج سال است اآلن دارم راه زندگ را یاد مبیش

 ن نمشد.است و آن هم مم  
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  26صفحه: 

یدا کردم. آقا شما نورید. ؟ چقدر  مرادی رسیدم به شما. شما را پکنم و حاال از بی ها تشر م مرادی از آن بی 

توانم بابایم را ببینم بویم  وسیلۀ شما م قشنگ است، پیراهن شما چقدر قشنگ است، شما خود نورید، من به 

او هم نور است، مادرم را هم ببینم بویم او هم نور است، این بچۀ من هم نور است، این شناسایی نور را شما  

ادبی کردیم. شما اول برنامه گفتید من اول برنامه  ا یاد دادید. در کل باالخره ما بی به ما نشان دادید، شما به م 

 م کنم از گروه. در کل شما نعمت هستید.  خانه نبودم. باز هم عذرخواه  

 اآلن اتفاقاً پسرم م گفت که اگر آقای شهبازی نباشد چه م  چهار، پنج سال شود؟ گفتم بابا همین که ما ی

خوردیم همین، این هم خیل خوب است، این هم خیل عال است، باالخره خدا را شر که خدا ی غذای خوب  

بو را از آن بوها به من نشان داد، این هم ی دنیا ارزش است و همین فردا صبح هم من بمیرم ی  گل خوش 

مادر همان خدا را بیامرزد  خرده فهمیدم معن زندگ چه هست، آقا شوق دارد، شادی دارد، رضا دارد، خدا پدر و  

  که شما را برای ما فرستاد. 
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  سخنان آقای شهبازی  ‐٨

شوند؛ همین  بینید وقت ما به ی بزرگ مثل موالنا توجه کردیم، هزاران نفر دارند اآلن تربیت م طور که م همین 

 س دوستان  همین  هستند،  نفر  هزاران  همین  عشق،  چهل کودکان  پیغ  سالۀساله،  که  م ما  اینام  ها  دهند، 

 اند که پر از نورند، پیغام را بهستارگانبیان م کنند.  طرز عال  

  و «بهر اظهار است این خَلق جهان». 

 رد کل، دنبال راه مهشیاری، خ ،ذار خداوند، زندگکند در این لحظه خداوند حاال اسمش را ب گردد به ما کم

 دهیم، ما با عقل من ما راه نممذهن ان ممان را درست کنیم. خواهیم زندگ  

 روزی ما م ینم ما به ما کم کند که هیچ، خراب فهمیم این عقل سطح کند و این عقل جزوی  کاری هم م

 را شما م گذارید کنار، م گویید نم دین  دانم! خُب آن لحظۀ مبارک ،دین اصل ،ست و بزرگان ما و دین اصل

جای دین گرفتیم ما، کند، نه آن باورهای همانیده که بهکند کم م ه وحدت هدایت م واقع که انسان را ب

 سبب تفرقه م شود، سبب جدایی م دین دو مذهب با هم م آن چیزی  شود، در ی جنگند؛ آن نَه، دین واقع

 که اصل م کنید. گوید، و شما در این برنامه هم بیان م  

کنند،  ها به شما کم م ها ساخته شده؛ اینقرآن، حدیث، شعرهای موالنا که براساس این   هایمثل بعض آیه 

  ها از جنس خداوند هستند و باید به او زنده بشوند. گویند که همۀ انسان برند و به ما م ها ما را به وحدت م این

ی وحدت و سازندگ و بین خودتان و  سوروید به کاری م و شما از تفرقه، از جدایی، از ایجاد دشمن و خراب 

 نم ران هیچ فرقمثل باور، مثل رنگ پوست،  بینید و احساس تفاوت بر دی اساس پوست، چیزهای سطح

  جنگیم همین روی صفحه نوشته: ها با هم م رود؛ ما براساس این ها از بین م طرز لباس، این 

  کارگاه صنع حق، چون نیست است

  قیمت است پس برون کارگه بی
  ) ۶٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 ست، «پس برون کارگه بی کارگاه صنع خداوند، حق، چون نیست در ذهن قیمت ست»، ما بیرون کارگه یعن

  های ذهن ما. هستیم؛ هیچ ارزش ندارد این فعالیت 

ها،  که واقعاً حاال کلمۀ نابغه هم کوچ است برای این   مانتر به سوی بزرگان حاال غرض: ما یاد گرفتیم که بیش  

عنوان نمونه بیان کند که «بهر اظهار است این خَلق  ها بهوسیلۀ این آدمکه زندگ خداوند خواسته خودش را به

   جهان» یعن چه؟!  
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  آقای رضا از آباده با سخنان آقای شهبازی  ‐٩

های شما، خیل استفاده  کنم، سخنهای شما را همیشه دنبال م آقای شهبازی من ی مدت است این برنامه 

 م حس خوبی دارم.  نشینم پای صحبت بردم. من وقت خوبی دارم. خیل حس خیل واقعًا ی های شما یعن

های خداشناس، من ی مدت بوده، عرضم به حضورتان ی مدت بوده که خودم را گم کرده بودم. اصال راه

 راه دانستم  نم  ول به خدا،  است  ایمانم خوب   .خداشناس راه  انتخاب کنم،   زندگ باید در  را   راه های  چه 

از، چه م وقت که صحبت  نیستم. خیل دوست دارم کمم کنید.  را بلد  گویم خیل وقت  دانم م صحیحش 

های  اآلن هم داشتم برنامه کنم.  کنم. تلویزیون را روشن م های شما را گوش م نیست، دو هفته است کال برنامه 

 ر بعد از آن من با شما تماس گرفتم. شما را گوش مآقایی با شما صحبت کرد، بعد دی دادم، ی  

بینید من چهار ها را نگاه کنید. دیر مثال م خیل خب. حاال شما صبر کنید. ی مدت برنامه   آقای شهبازی: 

 کنم در هر برنامه. ساعت، پنج ساعت صحبت م  

بینم. یعن ها را م شود چند وقت است کال برنامه نشینم. یعن باورتان نم آره من دیدم. من کال م   ای رضا:آق

های شما را  کنم، دوست دارم صحبت آیم اول تلویزیون را که روشن م که از بیرون، از سر کار م محض این به

  .کنم در خانها همخوان م خوانید من با شمهایی که شما م گوش کنم. حت آن نوشته 

  آفرین.   آقای شهبازی:

های  دانم چیست. من صحبت هایش را خیل نم کنم، ول خب حقیقت را بویم معن همخوان م   آقای رضا:

 شما را چون با معن های شما را بیش کنید، آن صحبت اش بیان مدهم. تر مد نظر قرار م  

شما دو هفته است فقط گوش کردید. شما باید اقال دو سال به این برنامه گوش کنید، بعداً بیایید    آقای شهبازی: 

  باهم صحبت کنیم. اآلن خیل زود است. 

  کنید در همین دو هفته خیل چیزها برایم تغییر کرده؟ خیل چیزها. آقای شهبازی باور م  آقای رضا: 

  بله.  آقای شهبازی:

گویم خدایا امروز ی  خواهم بروم بیرون م برایم تغییر کرده. یعن وقت که از خانه م   خیل چیزها   آقای رضا:

  راه جلِو پای من بذار تا از این راه که خودت جلو پای من گذاشت لذتش را ببرم.

چیزی    تان است. شما الزم نیست از خداوندصبری خاطر همین بیآره. اآلن این تقاضا را نکن، به   آقای شهبازی:

خواهید. همین راه را هم جلوِ پای من بذار، ببخشید ببخشید  تان م ذهن بخواهید، چون اگر بخواهید با من 
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خیل، این فضول است. شما الزم نیست این دعا را بنید. خیل دعاها هست ضرر و زیان است. «بس دعاها»  

  شنیدید دیر آن بیت را. 

  بس دعاها کان زیان است و هالک 
ز کرم منَشنَود یزدانِ پاک و  

  ) ١۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دعاهای ما هالک م کند ما را، ضرر ماست، خداوند آن خیل هر دعایی که با  ها را از لطفش نم شنود. یعن

  کنید حتماً به ضرر ماست. ذهن م من 

بشوید و پیغام لحظه را بیرید. خواهید دید تر تسلیم  چیزی نگویید. همین برنامه را گوش کنید، بیششما هیچ 

موقع اگر این تقاضاها را نکنید و با ذهنتان تقاضا نکنید و دنبال آن تقاضاها  کنید و آن زودی پیشرفت م که به 

 کنید. نروید، پیشرفت م  

جوری   خواهم، ی تر به خدا نزدی بشوم. یعن م دانید هدفم چیست؟ هدفم این است که بیش م   آقای رضا:

 مزودتر از، نم ویم.  خواهم خیلدانم چجوری ب  

شود نخواهید شما؟ و زودتر هم  ها اشال است. م شود نخواهید؟ همین دیر، همین اینم   آقای شهبازی:

گویم که کسان دیر هم این کار را  ها را م فکان هست. ایننزدی نشوید؟ چون این سرعت دست قضا و کن 

اش ذهن است، همه کنید به صالح شماست، این مننید. این عجله و شتاب و هرچه که فکر م نکنند. عجله نک 

  چیزی نگویید. اَنصتوا را گوش کنید. به ضرر شماست. شما اصال هیچ

  اَنْصتُوا را گوش کن، خاموش باش 
  چون زبانِ حق نگشت، گوش باش 

  ) ٣۴۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  بان، ن جنسِ توچون تو گوش، او ز
  ها را حق بفرمود: اَنْصتُواگوش

  ) ١۶٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گفته گوش کنید، حرف نزنید. شما حرف    هاشما از جنس گوش هستید، خداوند از جنس زبان. خداوند به گوش

  نزنید، گوش کنید. بله، بله. 
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  30صفحه: 

  پس شما خاموش باشید اَنْصتوا
  تان من شوم در گفت و گو ْ تا زبان

  ) ٣۶٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  درست است؟ 

  پیش بینا، شد خموش نفع تو 
  بهر این آمد خطابِ اَنْصتوا 

  ) ٢٠٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نفع شماست.  بیند، ندیدن شما، نشنیدن شما و حرف نزدن شما بهپیش بینا که خداوند است، اآلن دارد م  

  پیش بینا، شد خموش نفع تو 
  بهر این آمد خطابِ اَنْصتوا 

  ) ٢٠٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  خب دیر شش دقیقه صحبت کردیم.

  هایم را از خدا بویم یا نباید بویم؟ استه خواهم، خوآقای شهبازی م  آقای رضا: 

گویم دعا نکنید؟ دعا یعن خواستن. شما بهتر  گویم، م نه اصال نباید بویید. پس چه دارم م   آقای شهبازی:

 یرید، هیچ است چیزی نخواهید قربان، چون او بهتر مچیزی. داند شما چه الزم دارید. فقط پیغام این لحظه را ب  

   خدا را خواستناز خدا غیِر
 افزون کاستن ظَن ّلست و، ک  

  ) ٧٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کنم  چیز نگویید. خواهش م خواهم. نگویید اصال، هیچ اصال به خدا هم نگویید فقط من خودت را م  شما درضمن

  ها همه ذهن است.چیز نگویید. این هیچ
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  آقای محمد از آمستردام هلند با سخنان آقای شهبازی  ‐١٠

آخرین باری که تماس گرفتم ده سال پیش بود، از اصفهان، بیست و دو سالم بود. تقریباً دو سال برنامه را پییر  

 کار م نوشتم، دفتر داشتم.  کردم، م  

 پیشرفت کردم و تقریباً م عال خیل ویم که در آن دوران متوانم ب از من عبور م کند،  دیدم که جریان زندگ

 ک آن را حس م را درک م بازی که من کردم، تا اینردم، کیفیت زندگ ر تو  ذهنام داد و به من گفت که خُب دی

دانم خودشناس کن و  جوری نم این سرعت توانست این  دان، در این سن بهچیز را م نقشۀ راه را بلدی، همه 

  ات لذت ببر.  گفت برو از جوان توان خودت همه کاری بن و این شد که من ها، تو اآلن دیر م این

 بخورد. خالصه ایناین را دارم م کس گویم که این تجربۀ من بود که حاال شاید به درد ی و نقشۀ که تو م دان

 و اینراه را م افتادم در مسیرهای لذت دان شد تا برگردم؛ یعنجویی  ها باعث شد که من بروم و ده سال طول ب

 دانم حاال او نم جایی  ات لذت ببر و از زمانت استفاده کن و تفریح و فالن و اینز جوان ر دیدم به یها تا دی

 ر کام نمبهتر بود، باکیفیت رسیدم که دی که من در آن دوران داشتم خیل تر بود. با  دهد به من و آن زندگ

 م ری بود و این شد که دوباره تگنج حضور زندگچیز دی ی صمیم گرفتم برگردم و حاال شروع  کردم اصال

  کردم به گوش کردن برنامه.  

 هست که دوباره به لطف خدا برگشتم، دارم گوش م ماه صورت است که حاال کارم،  اینکنم مرتب و به اآلن ی

 جوری است که م های من همیشه در گوشم است و دارم  توانم برنامه را گوش کنم، این هندزفری شرایطم ی

را گوش م رادیوِ   و م گنج حضور  بهتر شده، شناختم نسبت کنم   خیل  ر خیلرا ش به  بینم که دوباره خدا 

که امروز من  رود باالتر و ی چیز جالب بویم، اینام دارد م شود. هشیاری تر مام دوباره دارد بیش ذهنمن 

  چه حرکت کردم. 

طرح که شما  ام درست کرده بودم. همان گلیم خوش من ط این چند سال آمده بودم ی دانه پیج اینستاگر 

دانم مثال با ماشین خوب رفته بودم، فیلم  های قشنگ در آن چیده بودم. نم قدر آمده بودم گلگفتید و این 

 دانم جاهایی که رفته بودم، دیده بودم را فیلم گذاشته بودم. غذاهایی که خورده بودم و هر  گذاشته بودم. نم

 رفتمسری م  این پیج را نگاه م کردم، از این حس هویت م آمد.  گرفتم. همچین خوشم م  

فیون  ام کنکه امروز آمدم گفتم که خُب من قرار است دیر زندگ رفتم به این پیج تا این اش معتادگونه ور م همه 

 کردی. بس است  بشود، زندگ ر هرچه  طراحر هرچه تأیید  ام با خواست خداوند پیش برود. بس است دیدی

  مردم را گرفت. بس است دیر هرچه به منت خوراک دادی.  
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  32صفحه: 

ی نم درگیر این قضیه بودم که این کار را انجام بدهم، ول توانستم،  دفعه رفتم، البته چند روزی بود که ه

)  delete accountکه امروز صبح از خدا خواستم، گفتم خدایا کمم کن. دیلیت اکانت ( قدرتش را نداشتم. تا این 

  اش کردم به لطف خداوند و این برنامه. کردم، کل آن گلیم را زدم پاره

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

و در رابطه با قانون جبران هم آقای شهبازی من بویم، حاال چون درآمد من هفتگ است هر زمان    آقای محمد:

نون جبران، ول هر زمان که بتوانم، یعن از ته دل، با جون  جور دقیق ندارم در پرداخت حاال قاکه، یعن نظم آن 

که به این پی بردم که واقعًا چقدر تأثیر دارد پرداخت قانون جبران و این کار را  خاطِر اینو دل ی مبلغ را به

 انجام م دهم. م خوب رعایتش نم گویم خیل خودم را م دارم سع ایی که هکنم که حاال این زحمت کنم، ول

 جوری جبران کنم و این چراغ این برنامه همیشه روشن باشد.شما دارید م کشید را ی  

 من نگاه م شد. شاید قرار باشد که آقا این برنامه ادامه پیدا کند برای  بینم این ده سال به کنم م سرعت ط

گویم خیل  وسال من و همین م سنهای دیر هم بعدی. قرار است برنامه ادامه پیدا کند برای جوان   هاینسل

 مفید بوده و از خدا م من و خیل تأثیر داشته این برنامه در زندگ یر باشم و بروم  خیلم کند پیخواهم که کم

  ه اعضای دیر هم برسد.گیرم که زمان بتر از این هم وقت برنامه را نم جلو و دیر بیش 

 خوشحال شدم، این دومین باری است که با شما تماس م خیل ر  گیرم و از خدا مم کند دفعۀ دیخواهم کم

  با کل خبر خوب و کل تغییر دوباره بتوانم با شما تماس بیرم و تجربیات خودم را به اشتراک بذارم. 

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۲-۱مشار

  33صفحه: 

  سخنان آقای شهبازی  ‐١١

سن حسااین س سال است. برای خیل مشترک شروع نکردهس ل صورت  ها هم که هنوز زندگاند اگر این تحو

 مشترک نم یرد، واقعاً این «دیو» از زندگتواند استفاده کند، درد ایجاد کند.  ب  

شود   م قدر عالخواهد درد بریزد به رابطه. و چه ها، م آید و این شود در ازدواج و بچه م ای که ایجاد م رابطه

  کند، بداند اشتباه کرده.  های موالنا را بداند و وقت اشتباه م که انسان متحول بشود! حداقل خیل از بیت 

ها  که شناسایی کرده پرهیزها را. خیل موقع اآلن این محمد آقا که اآلن زنگ زد پیغامش عال بود، برای این

 هست ما نم  یریم، ولتوانیم جلوی خودمان را ب م یریم؛ باالخره مگیریم، باالخره با موالنا  دانیم که باید ب

 روزی موفق م ی  ارزش دارد. کس شویم آن کار بد را نکنیم و چون خودمان دنبال خودمان هستیم این خیل

  نیست به ما بوید این کار را نکن.

کند! ما باید کاری  ر، هیچ موقع کار نم خواهند ما را پرهیز بدهند به زو قدر هم دیدیم که وقت دیران م و چه 

  بنیم که اعضای جامعه خودشان دنبال اصالح خودشان باشند. 

 خودش دنبال اصالح خودش است چه شما م قدر چالش بینید آدم وقت آید! برانگیز است، از عهدۀ خودش برنم

وقت ی چیز فردی است طرف همۀ    است. تازه  آدم باید بفهمد که این کار «تغییر» و «تشخیص» ی چیز فردی

 کردند، باز هم از عهدۀ این دیو، دیو درون که  حواسش به خودش هست مثل آقا محمد که داشتن صحبت م

 دیو بیرون است برنم این نمایندۀ  تا  زور با چماق بوید: شما باید تغییر کنید! بعد آن موقع  آید.  که ی به 

  تر دیو!  کنم، به تو مربوط نیست، بیفتم در تلۀ بیش  ذهن ما بیاید باال بوید نممن 

ما واقعاً باید چراغ باشیم که نور بیندازیم مردم ببینند، مثل این آقا محمد. موالنا چراغ بوده با ابیاتش توانسته  

 این چند مورد است. خودشان م ببین  ایشان نشان بدهد،  از کج گفتند که من م به  باید پرهیز کنم.  ا  دانم 

  فهمیده؟ خودش فهمیده، این خیل ارزش دارد. 

عیب است یا دیران بویند تو باید تغییر  خاطر پندار کمال یا نداند اصال که عیب دارد، بعد هم فکر کند بی تا به 

ذهن را باال بیاوریم با درد، بوییم به شما مربوط نیست،  تر برویم من کن، فالن کار را بن، لجبازی کنیم بیش 

کنند  که دیران مجبور م ذهن را بدانید ولو ایندر تلۀ «به شما مربوط نیست» باشیم. و شما باید این تلۀ من 

خوری بود، ی به من ی  شما باز هم برگردید خودتان روی خودتان، یا حاال این ی فیدب بود، این ی پس

  قدر درست است؟ شاید درست باشد.چیزی گفت ببینم چه 

   �🔹🔹�پایان بخش اول �🔹🔹�
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  34صفحه: 

  خانم فرزانه   ‐١٢

 کنم.استاد چندتا برداشت از داستان گریختن عاشق از گزمه داشتم که بیان م  

 را به ما انسان در ابتدا به ما م عشق گویند زندگ ها نشان م آسان نمایان م شود، اما خدا در  دهند. این عشق

 را بر روی ما م و تمام من گویند تبندند و م ذهن که م ات را در ازای این عشق به ما م .باید بده گویند  خواه

خواهد که  ها بیرون بیایی. بیرون آمدن از هر چالش، عمل خردمندانه را م تو باید بیاموزی که از موانع و چالش 

 هم همین را از ما م گشایی بیاموزیم. را با فضا  خواهد که ما خار کشیدن و تبدیل کردن این خار به حریر زندگ  

 دم در دام ذهن  ای، تالشت و عملت را بیش گویند تو اگر حاال که معشوقه را دیده به ما م در فاصلۀ ی ،تر نکن

 دارد که اگر مراقب نباشیم، این پیغام  م پیغام چراکه حضور بسیار حساس و ظریف است. پس هر اتفاق ،افت

 یریم. ترا در جهت اصالح خود نموانیم ب  

توانیم توانیم پیشرفت کنیم؟ م هایمان م مرادیآیند و یا بیهایی که به مشام ذهن خوش نم چرا ما از وضعیت 

دست به دعای آن عسس    ها به یزدان پناه ببریم و راه درست را پیش بیریم و درنتیجهمرادی در برابر این بی 

  بزنیم. یعن از زندگ راض باشیم. 

شود نیروی زندگ بهترین حالت را در پیش ها در هر وضعیت رضایت داشته باشیم، سبب م که ما انسان این

افتیم. از  سازی و کارافزایی ذهن م وزیرمان در دام سبب روی ما بذارد و در صورت مقاومت، ما با عقل نیمه 

 در هر عمل برحسب ترازوی حضور کار کنیم و نه برحسب  خوما م یریم، یعناهند که ما چشم خدا را پیشه ب

  ذهن. منافع «هرچه بیشتر بهتِر» من

دهد، اما اگر این قدرت عمل را در خود ذهن م های ذهن، تلخ و مالش به منو حال گوش نکردن به حرف 

 یف خواهد شد. حال پاک شدنِ این کاه از گندم حضور را آیا از طریق  شود؟ مرکز ما پاک و لطایجاد کنیم چه م

 م مناسب  م باد  آیا  خود گفتم  با  م پذیریم؟  رضایت  آیا  بده؟  انجام  را  این کار   از  توان  ی حال  ده؟ 

از دردهای من تلخ هم هایی که به ی دا اش پیچون خشم باید بدهیم این است که هر زمان که سر و کله ذهن

 یریم.  شود، هشیارانه جلوی عمل آنمرا ب  

که خبر از این بیند، بیکند اگر تنها باشد و کس او را نبیند، دیر نیروی زندگ هم او را نم ذهن تصور م من 

  گویند «چونکه بد کردی، بترس، آمن مباش». چیز از نیروی زندگ پنهان نیست. م هیچ
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  35صفحه: 

  پس شناخت رابطۀ خود با زندگ ار  آموزند که کمرا به ما مجزا دارد و در ترازو آش در زندگ ترین ناراست

 م ببیند یا نبیند، مهم این  ترین عمل بیشود و کوچ ادبانۀ ما در سرنوشت ما تأثیرگذار است. مهم نیست کس

 گذرد. است که در درون ما چه م  

 اما آثار عملت را ببین که آم ،گویند تو متوجه نیست و بیرون ات  یا در روابطت عشق وجود دارد؟ وضعیت درون

 خواهند که ما دست به اقرار بزنیم تا کارگاه خداوند برای کار کردن روی خود شویم تا  را بسنج و حال از ما م

  ای از جنس مرکز پاک به ارمغان بیاوریم. بتوانیم برای خدا هدیه 

 به ما م اد گویند تو حال که اقرار نم ،ب نداری و در ادامه هم پس طلب و وفا نداری، چراکه اگر وفای به  کن

 اه خداگونگداشتیم، هیچ جنس اصل کردیم. و در نهایت هم که در داستان آن  مان را با بدعهدی پنهان نم

 به ما م ها را فهمیده گویند تو ای فرزانه حال که همۀ این زن صوف ای آیا عمل هم م ؟ آیا کار م؟ یا  ک کنن

  ای؟ هایت را گرفته نه، با پندار کمال جلوی اقرار و رفع عیب 
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  36صفحه: 

  خانم ریحانه از استرالیا   ‐١٣

 گفت: در داستان عاشق و معشوق داشتیم که م  

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

  ) ١۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  گفت: ادب این بود خود که دیده شد 
  آن دگر را خود هم دان تو لُدّ 

  ) ١۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  لُدّ: دشمن سرسخت 

  

  . ١۵٧و  ١۵۶جا به معن دشمن سرسخت، مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت لُد این

 و خداوند که معشوق است  گوید من اگر در رعایت ادب نادانم اما در طلب و وفای به عشق زیرکمعاشق م .

 طلب و وفای تو به من چطور  م گوید، ادب تو هم این بود که دیدیم ای دشمن سرسخت. تو خودت بهتر میدان

  ادبی است و در داستان صوف داریم که: جا کنایه به بی است! این

  ای چون زِن صوف تو خاین بوده
  ای دام مر اندر دغَا بشوده

  ) ٢١٣ر چهارم، بیت (مولوی، مثنوی، دفت

  زن رویی گپکه زِ هر ناشُسته
 شرم داری وز خدایِ خویش ن  

  ) ٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  رو: ناپاک، آنکه چهرۀ دلش آلوده است.ناشُسته

پزن زن: حرفِ مفتگ  

  

  . ٢١۴و ٢١٣مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

جا هم زن صوف که  و معشوق است که عاشق به معشوق خودش خیانت کرد و اینجا دقیقاً مثال عاشق  در این

کنیم و هنوز در ذهن هستیم و از هر آدم که صورتش  ها هستیم، به صوف که خداوند است، خیانت م ما انسان 

 ر از همانیدگرا نشُسته و پ زنیم. پیش همۀ من هاست، حرف م م از خدای خوهای ذهن دت شرم  ترسیم ول

  نداری.  
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  37صفحه: 

در داستان عاشق و معشوق ما نقش عاشق را داریم و انگشتری که معشوق در تالش است برای ما پیدا کند و به  

کنیم و در داستان صوف نقش زن صوف را داریم که  ادبی در مقابل معشوقمان، رد م ما بدهد، با رفتار بد و بی

ادبی هشیار هستیم ول باز هم، به خداوند که صوف هست، بی که به فضای یتایی زنده شدیم و  با وجود این 

 کنیم.  م  

اند چون که در داستان اول خداوند با مهربان در تالش است ما را  قدر زیبا پشت سر هم آمده ها چه این داستان 

  دهد.ام م به خودش، یعن به اصل خودمان زنده کند و در داستان دوم صوف با تندی و رسوایی این کار را انج 

کند و تمام مدت به ما شانس زنده ادبی به ما نم جاست که در هر دو داستان خداوند هیچ بینکتۀ اصل این  

 م  عذرخواه و  اشتباه  پذیرش  و  خودش  به  بی شدن  با  ما   ول بیدهد  و  نداشتن  ادبی   طلب کاف و  وفایی 

  دهیم.  هایمان را از دست م فرصت

  گوید خودت  به راه بیا. که م آورد یا این راه م اوند یا با کتک ما را به شما بارها گفتید که خد
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  38صفحه: 

  خانم زرین و خانم تیارا و خانم یتا از زرین شهر اصفهان با سخنان آقای شهبازی   ‐١۴

  منم آنکس که نبینم، بزنم فاخته گیرم 
  من از آن خارکشانم، که شود خار حریرم 

  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهن عادت  دهد، چون من ذهن نشان م چه را که من ست، نه آن گشاییچه که در این لحظه مهم است، فضا آن

  کاری دارد و این که در شب همانیدگ بماند. به سرگردان و فریب 

 وی مسئولیت پس حواسمان را به خودمان در این لحظه موی حسادت، خشم دهیم و الزین الپذیری را جای  ،

 مقایسه و غیره م شده با پای حضور، فاختۀ  توان با کشیدن درد هشیارانه در فضای گشوده کنیم. آن وقت م

ببینیم و همان  طور که در زندگ زناشویی به همسر خود بله گفته و نسبت به آن متعهد و وفادار  هشیاری را 

و هرلحظه بله گفته تا بتوانیم با چشم بسته  هستیم، الست را نیز فراموش نکنیم و به آن وفادار و متعهد باشیم

ها بپریم و آیینه را به ارمغان بیاوریم. مانند فاخته از روی همانیدگ  

 چه باشد؟ نیست آینۀ هست  
 بر، گر تو ابله نیست نیست  

  ) ٣٢٠١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

فقط ی فکر، ی توهم و خیال است.    کند که خودش فاعل و کنندۀ کار است و این ذهن دائم تصور م من 

ها  کند تا از همانیدگ داند و وقت زندگ ما را وادار به کار م ذهن حت در رویا هم خودش را کنندۀ کار م من 

خودمان به   جدا شویم، ول ما باز در همان توهمات قدیمسر م  بریم، چون خودمان را جدا و مستقل از زندگ

 بو هشیاری نظر م اندازیم.ینیم. بین خود و خدا فاصله م  

 ما در این حالت فقط اعتقاد داریم که خدایی هست و او در کنار ماست و او راهنمایی م دهیم،  کند و ما انجام م

 از خواب غفلت که در آن خود راه جدا م ذاریم و نیست  دانستیم، بیدار شویم و من اما وقترا کنار ب های ذهن

گوییم تنها خداست که وجود  کنیم، م های او که کنار من است، رفتار م گوییم، طبق راهنمایی نم   شویم، دیر

  چیز اوست. گاه وجود نداشتم، همه واقع هیچدارد و من نیستم و در 

م   آقای شهبازی: هم  این دخترهای شما  خُب،  آفرین.  آفرین،  زیبا.   تا،  خیلی خانم  خواهند صحبت کنند؟ 

  درست است؟ 

  بله استاد، بله هستند دوتایشان.  خانم زرین:
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چیز  ساله، هم پنجره دارد، گل دارد، عین من همه دوتایشان هستند. این خانم یتای شما هفت  آقای شهبازی:

کند، تو چجور  کند. ی جوری هم صحبت م کامل اجرا م  را درست کرده دیر. درست است؟ دیر ی برنامۀ

 ل هم نداری؟ گفتیم به او که چشم مدانه گ که ی هست تانلْسگ رویم، گل م آوریم، م کاریم.  رویم درخت م

 گویید خانم؟ شما چه م  

چون موالنا و شُر،  اش از لطف و برنامۀ شماست و از شماست و از بزرگان،  ممنون استاد. همه   خانم زرین:

ها مخصوصاً، حاال ما خودمان که خیل درد کشیدیم، خیل دیر  چنان بچه هم   شُر که موالنا به خانۀ ما آمدند و

طور با عشق، با اشتیاق، با شوق به این ابیات خیل عالقه  ها خدا را شر، همین فهمیدیم، این چیزها را ول بچه

 دهند. نشان م  

گذارد. وقت ی  خوانند، روی ما اثر م های شما م این را عرض کنم که شعرهایی که بچه  ول  آقای شهبازی:

روید، خُب  گوید که تو چه گلستان هست که ی دانه گل هم نداری؟ و گل در تو نم ساله به ما م بچۀ هفت

تم که ی دانه گل در من پدید  شنود که من چجور گلستان هسپذیرد واقعاً. م ساله اثر م ی آدم چهل، پنجاه 

  نیامده؟ 

چمن   مثال تو  چطور  نداری؟»،  شَجر   ی راغ که  و  باغ  چونه  م«تو   ،هست چمن زار  من  هستم،  گویی  زار 

گذارند. وقت  ها روی ما اثر مسار هستم، پر از درخت هستم، حت ی دانه درخت هم نداری. بله اینچشمه 

گیرند، ی حقیقت را واقعاً به هشیاری ما  گویند، ایراد نم ها زور نم آییم. آن مان م گویند، ما به خودها م بچه

 رسانند. م  

 ر.ممنونم، خُب مخواهند صحبت کنند، پس صحبت کنند دی  

  ساله. سالم استاد خداقوت. تیارا هستم یازده  خانم تیارا:

اندرین ره، مخراش تراش و م  
  تا دم آخر، دم فارغ مباش 

  ) ١٨٢٢مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

 تایی. گوید، درمان این مر بپرداز که تو را ببرد به فضای یشدی، از کاری به کاری دی که تاری  

 بیت موالنا م در ی هرچه م ذر ز آفریده، بنگر در آفریدن»، یعنگوید: «ب  درنتیجه یعن ،باید رها کن آفرین

 ایم. کنیم و به خواب ذهن و دردها فرورفته ما در ذهن، وقت تلف م  
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هم از نظر معنوی    شان خراب است، هم از نظر مادی وکارند، زندگها که درد دارند، بادام پوک م تر انسان بیش

 شند، این رنج مهستند که من ک دارند، آمدند چسبیدند به چیزها، آن را مرکزشان قرار دادند،  ها کسان ذهن

  اند.ول هنوز از کار فارغ نشده 

شود. ی  شدگ با چیزها درست م هویت ذهن براساس همبار باید انسان متوجه بشود که من پس برای اولین

  بافت مادی را که از فکر ساخته شده مرکزمان قرار بدهیم، از این هم باید خارج بشویم. از حس  ماده یا ی

  چیز فارغ بشویم. های دیر باید فارغ بشویم. پس ما باید از همه جدایی با انسان 

  استاد تمام شد. 

  تیارا؟ شود این را ویدئو کن بفرست به ما خانم خیل زیبا، آفرین، آفرین. م  آقای شهبازی:

  چشم حتماً.  خانم تیارا:

  کنم تا یتا صحبت کند. ممنونم. خداحافظ م  آقای شهبازی:

  خواستم چند بیت درمورد قرین برایتان بخوانم. م  ساله.سالم استاد. خداقوت. یتا هستم، هفت  خانم یتا: 

  گفتم دوش عشق را: ای تو قرین و یارِ من 
  غایب از این کنارِ من  هیچ مباش ی نََفس

  ) ١٨٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

  ست جانم هتا با تو قرین شد
  هر جا که روم، به گلْستانم

  ) ١۵۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

  تا صورتِ تو قرین دل شد 
  بر خاک نیم، بر آسمانم

  ) ١۵۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

  وگویِ اوقول و گفتاز قَرین بی
  خو بدزدد دل نهان از خویِ او 

  ) ٢۶٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ها ها در سینهرود از سینهم  
  ها از ره پنهان، صالح و کینه

  ) ١۴٢١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  استاد تمام شد. 
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  ا؟ خیل زیبا. آن چند بین که «تو چونه گلْستان» را حفظ هستید شم  آقای شهبازی:

  بله.  خانم یتا: 

  توانید بخوانید.م  آقای شهبازی:

  بله.  خانم یتا: 

  ذره تنبیه بشویم.  بخوانید، ببینیم، ی بار دیر به ما بویید «تو چونه گْلستان»، بله ی  آقای شهبازی:

    خانم یتا: 

  تو چونه گلْستان که گل ز تو نروید؟ 
ونه باغ و راغر نداری؟ تو چشَج که ی  

  

ز خرابی و ز مست تو دال چنان شُدَست  
  سخن پدر نگویی، هوِس پسر نداری 

  ) ٢٨۴٧(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

  آن بیت اولش هم یادتان است؟  آقای شهبازی:

    خانم یتا: 

  قرار را گو که چو مستَقَر نداری دلِ بی
  سوی مستََقِر اصل ز چه رو سفر نداری؟

  

  به دم خوشِ سحرگه همه خلق زنده گردد
  تو چونه دِْلستان که دم سحر نداری؟ 

  

  تو چونه گلْستان که گل ز تو نروید؟ 
  تو چونه باغ و راغ که ی شَجر نداری؟

  
ز خرابی و ز مست تو دال چنان شُدَست  

  سخن پدر نگویی، هوِس پسر نداری 
  ) ٢٨۴٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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ست،  زیبا. آفرین. «تو چونه دِْلستان که دم سحر نداری؟»، واقعاً انسان چونه محبوبی   خیل   آقای شهبازی:

های  توانیم، انسان مان مثل مسیح م که همه کننده ما نداریم؟ برای این چونه دِْلستان است که دم سحر، دم زنده 

  دیر را زنده کنیم.  

  شهر اصفهان.ساله از زرین فظ. یتا هفتخیل زیبا. خداحا
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  خانم سارا از آلمان با سخنان آقای شهبازی   ‐١۵

ی پیغام عال هم شما داده بودید که دیشب از تلویزیون پخش شد، دیشبِ ما. همین که دفتر    آقای شهبازی: 

 زیباست آفرین.  گوییمششم است که م کارها را باید تمام کنیم. خیل  

  خانم سارا: 

  دوز» «زنِ صوف و کفش 

دوز تفسیر شد. خالصۀ داستان از این قرار است که زنِ گنج حضور داستان زنِ صوف و کفش   ٩۴٢در برنامۀ  

به همسرش خیانت م مردِ کفش صوف و تنگ عشق کند و با ی خانۀ کوچ دوز در ی کند. روزی بازی م

کند این است که ی چادر روی  حل که زن پیدا م شوند. راهگیر م ها غافل آید و آنموقع به خانه م صوف بی

  گوید این ی خانم محترم است که آمده خواستگاریِ دختر ما. اندازد و به صوف م دوز م مردِ کفش 

  این داستان سه چراغ مهم را برایم روشن کرد: 

هم های مختلف به دوز، ذهن انسان که با فکر صوف نماِد انسان است. صوف نمادِ خداوند است. و کفش   زنِ   ‐١

  چسباند.  هم م کند. فکرهای پوسیده و از هم جدا را، بهدوز عمل م شود. ذهن، مثل کفشپینه م وصله

سازم و  دوز را م م، خودم این کفشباش  عنواِن خداییت که دراصل باید در خدمتِ زندگ من متوجه شدم که به 

 چسبم، با آن عشق به آن م کنم. کفش بازی م من، او برای این وجود دارد که من هرلحظه آن  من  دوز یعن ذهن

 را م پرستم.سازم و آن را م  

کنم، به  اه م ها نگ سازم، به آن ام را، فکرهای همانیده را م ذهن عنوانِ انسان هرلحظه من این من هستم که به 

بازی با  عشق  دانم؛ این یعن ها و هیجاناتشان م روم و اصال خودم را آن فکرکنم، دنبالشان م ها اعتماد م آن

  دوز در ی خانۀ تنگ. کفش 

 درحال یعن ،که من باید به صوف   به خدا وفادار م ماندم. وقت   مرکزِ من ساکت و خال   من خودم    نیست، وقت

ام. اگر خدا هست  وفایی کردهام. به الست بیخدا را انکار کرده   دانم، یعن م  با جسمم و با فکرهای ذهنم ی   را

 است، پس این فکر   و اگر خدا کاف ای که من  دهند چرا هستند؟ پس هر لحظههای همانیدۀ من که به من درد م

کنم.  بازی م دوز در ی خانۀ تنگ عشق دارم با کفش   ن ترسم، یع دارم و م   ام، هیجانِ منف به فکری چسبیده 

این کارِ   دانیم، ول دهد م ایم. خودمان را ذهنمان و آن چیزی که ذهن نشان مها عاشق ذهنمان شدهما انسان 

 ما در حضوِر زندگ  شتر روی نردبان پیدا است.  افتد و عشق اتفاق م ی بازیِ ما با ذهنمان مثل  
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در تو فکر   دوز. فکرهای همانیده نساز، خاموش باش، بذار زندگ نساختن کفش   فا به الست، یعن نتیجه: و

بشو، نه با ذهنت. با خدا یا هوشیاریِ ناظر    زمان زندگ ی فرم و بی بسازد، حرف بزند و گوش بدهد. با بی 

ی  کن، نه محتوای ذهنت را.   وجو نهایتِ خدا را جست دهد. بیبشو، نه با چیزی که ذهن نشان م  

٢‐   نیست:  فهمیدن کاف  

 نشان م زن و صوف المۀ بینموالنا در م ،ما که بیت   دهد که زن به درجۀ عال های اطالعات معنوی دارد. مثل

 موالنا را م فهمیم و معن  م م کنیم. زنِ صوف تواند خیل   عال   همین  او دارد از    از معنویت صحبت کند، ول

 یعن ،من   مفاهیم برای دفاع از آبروی مصنوعاش سوءذهن خطر بزرگ را نشان  استفاده م کند. پس این نیز ی

 م ن است ما ابیاِت موالنا را بسیار خوب بفهمیم و بیان کنیم، ولهنوز به هوشیاریِ حضور زنده    دهد. مم

  طول تاریخ اتفاق افتاده:   نشده باشیم. پس این امان دارد. این برای بشر هم در

  صد هزاران سال ابلیِس لعین 
  بود اَبدالِ اَمیراْلـمومنین

  ) ٣٢٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خدای ذهن درست کرد و انسان   ابلیس صد هزاران سال ی ند. و این حالت در  اها آن را پرستیده و خرافات

  در درون حقیقتاً دلمان آینۀ حضور نباشد.  چیز را بدانیم، ول ما هم امان دارد. ممن است همه  شخصِ

های خودمان را پیدا کنیم،  نتیجه: انباشتن دانِش معنوی در ذهن، اصل نیست. مهم این است که دائماً اشال 

 زندگ ۀ حضور روشن شود. قدر ادامه دهیم تا دلمان حقیقتاً به آین شویم و این  کارگاه  

  اقرار نکردن به اشتباه:   ‐٣

سازد  اندازد روی مرد و ی داستان م جای آن چادر م کند، به وجه اعتراف نم هیچکه اشتباه کرده به زن به این

  تا اشتباه خودش را بپوشاند. ما چطور؟ 

جنگیم.  ن سال است که داریم علیه هم م ها هزاراانسان را به دام پنداِر کمال انداخته است. ما انسان  ذهن، من 

همه  مخوف امروزه  به  که  دارند  اعتقاد  جامعه  مدیران  پیشرفته،  بسیار  کشورهای  در  جمله  از  دنیا  ترین جای 

  برای ایجادِ احساسِ امنیت احتیاج است.  های اتم سالح

ها باشندگان بسیار  ها بوییم بله ما انسانباید به آن   هایمان بوییم، دراصلاگر بخواهیم حقیقت را به بچه

کنیم، قصداً پول و علم را خرج ساختن و خریدِ ناک هستیم که حیوانات و گیاهان را به نابودی تهدید م خطر 
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ا  هدیر را بترسانیم و ما هزاران سال است که داریم در جنگ کنیم تا بتوانیم با آن هم م  های مخوفِ اتم سالح

  کشیم. دیر را م هم

 انسان در پندارِ کماِل خودش گیر افتاده، ول   الاش دارد. بسیاری    حاضر نیست اقرار کند که بابا کار من ی

 وقت تاریخ  طول  در  قدرتمندان  شده   از  رسوایی امتوجه  جلوِ  دیر  که  نم ند  را  خود شان  بیرند،  کش توانند 

  ند.ااز اشتباه ترجیح داده خواه ش را به متواضع شدن و معذرت ک ها خود آن ند. یعن اکرده 

 همین کار را ما هم در جزئ ترین امور زندگ ا مان مالت خودمان را  کنیم. آیا ما حاضر هستیم در طول روز اش

  ببینیم و اقرار کنیم؟ 

تیم یا باید پرفکت باشیم. برای رهایی  ) هسperfectکنیم پرفکت (ایم. فکر م نتیجه: ما به دام پندار کمال افتاده 

 از این دام باید در طول روز وقت   اشتباه   م طور شفاف و  و اطرافیانمان و از خودمان به   کنیم، فوراً از زندگ

و زنده شدن به آیینۀ حضور   داند، از لطفِ زندگ که خودش را پرفکت م   کنیم. انسان   خواه واضح معذرت 

 شود. محروم م  

  بحِر نیست چون شنیدی شرح  
 کوش دایم، تا بر این بحر ایست  

  ) ١۴۶۶دفتر ششم، بیت  (مولوی، مثنوی، 

کارگاه آن نیست ست چونکه اصل  
  ست است و ته نشانکه خال و بی

  ) ١۴۶٧دفتر ششم، بیت  (مولوی، مثنوی، 

  جمله استادان پی اظهارِ کار 
  نیست جویند و جایِ انکسار   

  ) ١۴۶٨ثنوی، دفتر ششم، بیت (مولوی، م 

  الجرم استادِ استادان صمد 
  کارگاهش نیست و ال بود 

  ) ١۴۶٩(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  تر است هر کجا این نیست افزون
  کارِ حق و کارگاهش آن سر است 

  ) ١۴٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
  خضوع و فروتن  شدن، شستگ؛ مجازاًانکسار: شسته

  نیاز و پاینده، از صفاتِ خداوند صمد: بی
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  خانم دینا از ونکوور   ‐١۶

که باز هم    مثنوی   هایخصوص این قسمت ، به٩۴٢و    ٩۴١های اخیر  آقای شهبازی خیل ممنونم بابت این برنامه

ایراد بزرگ دیر را به من نشان دادید. همان بحث بی  اش که  به معشوق را، در ادامه ادبی عاشق نسبت ی

 پذیرد بینم نم بار مسئولیت  زیر  بود  دالیل م رود. و عذر م ادب  یا  ادب گوید که من بی آورد که م آورد 

  نیستم. 

، یعن موالنا این را به من نشان داد که من کجاها دارم این کار را انجام  و درواقع این داستان به من نشان داد

 م دهم و عذر م کنم. آورم و مسئولیت قبول نم  

  گذارم. تان پیامم را به اشتراک م حاال با اجازه 

  کارگاه صنع حق، چون نیست است
  قیمت است پس برونِ کارگه بی

  ) ۶٩٠ بیت  دوم، دفتر مثنوی، (مولوی،

دانم»  شوید که «نم فرماید که شما زمان به کارگاه آفریدگاری خداوند تبدیل م م   ۶٩٠موالنا در دفتر دوم بیت  

و  بلند شدن  اصراری به   یعن قبول کنید  زندگ    را   بیرون کارگاه بدانید  و  باشید  نداشته  نشان دادن  را  خود 

  ارزش است.  قیمت و بی بی

ذ سحر من برون کارگه که همین فضای  ما دچار  است  م ذهنهن  و  مان  نه شویم  موجودی که  به  تنها  تبدیل 

  شویم. زننده به خود و دیران هم م ارزش، بله مضر، زیان بی

ذهن که درون ما پنهان شده  کار این ساحر یا من دهیم و مان گوش م ذهن های من برون کارگه فقط به وسوسه 

ادبی و بلند شدن در برابر زندگ را، ادب و دانش و غیره  دهد. یعن بینشان م این است که حقایق را وارونه  

 داند.م  

م محر اینست کو دزند کارِ س  
کند هر نََفس، قلبِ حقایق م  

  ) ۴٠٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 را خر نماید ساعت آدم  
 سازد خری را، و آیت آدم  

  ) ۴٠٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۲-۱مشار
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  چنین ساحر درون توست و سر این
 رتَتسراً محسواس ساْلو نَّ فا  

  ) ۴٠٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حری نهفته شده  فرماید: «چنین ساحری در باطن و دروِن تو نهان است، همانا در وسوسه موالنا مگرِی نَفْس، س

  است.»

ذهن یا ساحر درونمان  ایم متوجه نیستیم که من در توهم سحر گیر کرده وقت در بیرون کارگاه زندگ هستیم چون  

 ری نشان محقایق را طور دی چیز تقلبی را حقیقت جلوه م دهد و برعکس.دهد. ی  

شویم این فکرها به قدری زنده و واقع  کنیم م ای که در ذهنمان تولید م برای مثال وقت سحر فکرهای همانیده 

براساس آن اده م به ما نشان د ایراد دیران را  شویم و اظهار وجود م ها بلند م شوند که ما  کنیم، عیب و 

 م خواهیم آن بینیم و م و کنترل م ران را حبر و سنها را رفع کنیم، دی دهد که  کنیم، چراکه ذهنمان نشان م

  کنیم.   بینیم و عمل م تر از دیران م تر، دانشمندتر و عاقالنه ما فهمیده 

که دوستشان داریم را مورد شماتت قرار دهیم و  این سحر باعث م کسان جزئ شود ما دراثر موضوعات خیل

  ها رنجش به دل بیریم.  یا از آن 

خصوص ترس از دست دادن و یا های توهم را به با سحرش حسادت را حق ما، و ترس  ذهن این ساحر  یا من 

 ها یا  نرسیدن به همانیدگ که ذهنمان نشان م وضعیت جلوه م دهد را برای ما بسیار واقع شود دهد و باعث م

 از همانیدگ ایم.ها را شناسایی کردهها را رها کنیم هرچند که آن که ما حاضر نباشیم بعض  

بهانه    رویم، و همیشه ایم نم در حالت سحر شده ناموس داریم و زیر بار اشتباهات و دردهایی که تولید کرده

 داریم و ذهن به ما فشار م سته مو ش کوچ کن ران از تو سوء استفاده  آورد که اگر عذرخواهشوی و دی

  خواهند کرد. 

بی و  نبودن  داشتن، صفر  من  با  است  برابر  موارد  این  تمام  تجربۀ  موالنا  نظر  از   و  ول  ،زندگ برابر  در  ادبی 

  دهند. م ترین حالت وجودی انسان را نشان ارزشبی

  که بیرون کارگاه هستیم نه و م تنها من فرماید وقتذهن   ه من خودمان به ما آسیب مزند بل های  انسان   ذهن

  ها هم به ما صدمه بزنند.  شویم که آن داریم و باعث م ها را به واکنش وام دیر را هم تحری و آن 

  فرماید:جاست که موالنا م این
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  سر، شدی دزد و تباه زان عوان 
  تا عوانان را به قهِر توست راه

  ) ۴٠۶۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یا مأمور خراب فرماید این دید غلط من م کار درون توست که تو سحر شدی و تبدیل به دزدی شدی که  ذهن

 را از خودت م هرلحظه زندگ رادزدی و به فکرت، بدنت، هیجانت صدمه مو دی ن هم از طریق همین زن

 مرکز دردمند، حریص و خواهندۀ تو هست که تو را به واکنش وام زنند. دارند و به تو صدمه م  

 ه هدفش این  به هرحال ما آگاه هستیم که موالنا با آوردن این ابیات نمخواهد ما را بترساند یا ناامید کند، بل

ادبی در برابر زندگ شوند ما با بی که در این لحظه باعث مبوده که ما را بیدار و آگاه کند از عامل یا عوامل

  خودمان را از کارگاه صنع حق بودن محروم کنیم. 

ذهن و سحرش در این لحظه هم کرده، و آن هم طور موالنا ما را متوجه راه نجات یا کلید رهایی از این منهمین 

دهد. تنها ما باید حاضر  این لحظه به ما نشان م قدرت گشودن فضا در اطراف هرچیز یا وضعیت که ذهن در  

صورت پیاپی انجام دهیم تا بتوانیم از شر سر عوان یا سحر  باشیم که این عمل فضاگشایی یا گشودن فضا را به 

  در امان بمانیم.  مان ذهنمن 

ر ار دوری ز اصل پی، پیاپی، مب  
  تا رِگ مردیت آرد سویِ وصل 

  ) ٣۶٩٨چهارم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر  

  شویم. ترین موجود هست م درپی تمرین کنیم تبدیل به کارگاه حق و با ارزش صورت پیو وقت ما این کار را به 

  کارگاه صنع حق، چون نیست است
  قیمت است پس برونِ کارگه بی

  ) ۶٩٠ دوم، بیت دفتر مثنوی، (مولوی،

  والسالم. دینا از کانادا
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  مرجان از استرالیا خانم    ‐١٧

توان با  گویند تو دراصل، آن کس هست که م ، موالنا خطاب به من انسان م ١۶١٢غزل شمارۀ    ٩۴٢در برنامۀ  

 که ذهنت نشان م دهد را بیفضاگشایی، هر اتفاق یری. فاخته همان زندگست. اهمیت کرده و فاخته را ب  

 به تو با فضاگشایی م عنوان اصلت  توان که ذهنت نشان م از روی چیزهای سطح (همان فاخته یعن) دهد

بپری. این کار با درد هشیارانه همراه است. تو با عدم مقاومت، فقط فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کن،  

 حرِ مخفاش برای تو مهم جلوه داده، تمامًا از اعتبار بینداز.  و با این کار چیزی که ذهنت آن را با س  

کش. اما در عین حال، آگاه که این درد  کند، و تو درد م ای تو را ترک م مثال شخص که با او همانیده بوده

هویت بودنِ تو با آن شخص است. یا کس با تو رفتار ناپسندی کرده یا حرف درشت به تو  خاطر هم صرفاً به

 که اگر فض م من زند، اما تو در همان لحظه به این اصل آگاه ،او را  ا را باز نکرده و واکنش نشان ده ذهن

جای کم به زاییده شدن او از ذهن، باعث تأخیر در پروسۀ زایش خودت و آن فرد  ای و به معتبر و تثبیت کرده 

 با درد همراه است. با بیم وت، گاهواکنش و س اعتبار کردن آن اتفاق، زآن پس هشیاری  شوی. این عدم

کند. مانند تبدیل خار به حریر. تو با ذهنت بلد نیست خار را  فکان این درد را درمان م ودش با کن اصل تو، خ

  شود.  پنداشته م به حریر تبدیل کن و اگر ابزار سنجِش تو ذهنت باشد، چنین امری محال  

  کن.  ذهن باشد، مدام خود را با دیران مقایسه م چنین اگر واحد سنجش تو من هم

ای  عنوان فاخته نه تنها شبیه به هیچ چیزی نیست، بله درون تو، ارتعاش تو و رفتار تو مانند آیینه بدان که تو به

که تمام نقش و نقوش جهان  باشد. چنان بها، میزان و ترازویی برای سنجش خودت و جهان م نقش و گران بی

  خواهند گرفت.    ها بچسبی در فضای بیران درون تو جایکه به آن بدون این

صورت فاخته از روی اتفاقات بپر و با شر و صبر به آزاد کردنِ هشیاری خود ادامه  قدر با فضاگشایی، به آن 

  نهایت خود زنده شود. بده تا عشق در تو به بی

 ریزی و برحسب همانیدگنابینایی  تو اگر با رفتن به گذشته و آینده، از این لحظۀ ابدی ب ،و درواقع  هایت ببین

 و آن مرادیخورد. اگر از بیدیدِ تو به هیچ دردی نم برای شناسایی  ها فرار کن ها را ضرر بپنداری، (نه فرصت

زنده شوی؟ و فضاگشایی)، پس چطور م به زندگ خواه  

 ی و جانِ بقا داری. اگر در پندار کمالت، خودت را نزد مردتو شاه ،ه نامیرا هستبل ،روزه نیست بری  م باال م

 م نزد خداوند بیو صاحب دانش و کرامات معرف ،شد. و برعکس، اگر نزد مردم عرضه کن گری مقدار خواه
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  50صفحه: 

ات، (یعن زندگ) خواه  گاه کارگاه خریدارِ حقیقهایت بروی، آن را رها کرده، خود را نفروش و زیر بار عیب 

  شد.

ات  تداد خدا در آغوشِ او هست و از خطر کردن و نابودی پارک ذهن عنوان ام زندگ، حافظ و یار توست. تو به 

او هست و جز غذای او یعن عشق و خرد غذای دیری  ترس. تو جرگوشۀ  ای نم که برای مردم درست کرده 

 خلق.  نم خوری. غذاهای این دنیایی چون تأیید و توجه  

ذهن خودت و دیران بلند  معن من های بی در با حرف قدرنهایت، تو از جنس حرف و صوت نیست، پس این

نشو، خشمین نشو و واکنش نشان نده. اتفاقات مهم نیستند و مهم تنها فضاگشایی و پرش تو ورای اتفاقات  

  است. 

  منم آنکس که نبینم، بزنم فاخته گیرم 
  من از آن خارکشانم، که شود خار حریرم 

  
  هنِر خویش بپوشم ز همه، تا نخرندم 

  به دو صد عیب بِلَنگم، که خَرد جز تو امیرم؟
  

  همان مردنیانند، نُمایند، و نپایند 
  تو بیا کآبِ حیات که ز تو نیست گزیرم 

  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  بیننده آقای  ‐١٨

  ای چون زِن صوف تو خاین بوده
  ای دام مر اندر دغَا بشوده

  ) ٢١٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  زن رویی گپکه زِ هر ناشُسته
 شرم داری وز خدایِ خویش ن  

  ) ٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  رو: ناپاک، آنکه چهرۀ دلش آلوده است.ناشُسته

پزن زن: حرفِ مفتگ  

  

م نهد او درونِ دام، دام  
  جانِ تو نه این جهد، نه آن جهد  

  ) ١٠۵۶دفتر دوم، بیت (مولوی، مثنوی، 

  گفت حق: ادبارگر، ادبارجوست 
  خار روییده جزای کشت اوست

  ) ١۵٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  آنکه تخم خار کارد در جهان 
  هان و هان او را مجو در گلستان

  ) ١۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  هر چه بر تو آید از ظُلمات و غم 
  است هم باک و گستاخ آن ز بی

  ) ٨٩(مولوی، مثنوی، دفتراول، بیت

  هر خیال کو کند در دل وطن  
  روزِ محشر صورت خواهد شدن 

  ) ١٧٩٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  روزِ محشر هر نهان پیدا شود
  هم ز خود هر مجرم رسوا شود

  ) ٢٢١١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  چون ترازوی تو کژ بود و دغا
  جویی ترازوی جزا؟  راست چون

  ) ١٨٣١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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  زنگِ تُو بر تُوت ای دیِ سیاه
  کرد سیمای درونت را تباه

  ) ٣٣٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  ام در شَر قدم تر افشردهسخت
  که َلف خُسرم ز قهرت دم به دم  

  ) ٧٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  صاحبِ دام بود؟ در زمانه 
  همچو ما احمق که صیدِ خود کند؟!  

  ) ۴٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  آن بِز کوه دود که دام کو؟
  چون بتازد، دامش افتد در گلو 

  ) ٢٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  اوستاخ: گستاخانه

  

همه ساله بپوش  زآنکه م ،باف  
له بنوش کاری، همه سازآنکه م  

  ) ٣١٨١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  دمبههایِ دمفعل توست این غُصه
  این بود معن قَدْ جف الَْقلَم 

  ) ٣١٨٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

افسوستخم دغل م ،کاشتها مداشت  
  حق را عدم پنداشت، اکنون ببین ای قلتبان 

  ) ١٧٨٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  مزرع سبز فل دیدم و داس مه نو 
  یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو

  ) ۴٠٧(حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

  زار زود زوالبدی من که در این کشت
کاری به پاس دهر همان بدروی که م  

  ) ٣١٠٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  درخت و برگ برآید ز خاک این گوید 
  همان روید که خواجه هرچه باری تو را  

  ) ٩١۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  هاست قضای نفس تخم آن غرض
  ناچار چو کاریدی بروید آن به

  ) ١٠۴٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  ها پنداشتید آن که خود را فتح
خود م کاشتید تخم منحوس  

  ) ۴۵۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جرم بر خود نه، که تو خود کاشت  
  حق کن آشت   با جزا و عدلِ

  ) ۴٢٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
  
  

  �🔹🔹�پايان بخش دوم  �🔹🔹�
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  آقای فرشاد از خوزستان ‐١٩

  «نامه خداوند به ما» 

  ها. این متن از زبان خداوند یا زندگ یا نیروی برتر است به ما انسان 

کند که  را در شما جا دادم. حاال، برای من فرق نم   نهایتنهایت هستم و این بی های دنیا، من بیای تمام انسان 

 م کجا زندگ ،هست چیز  تو چه کس برای من فقط و فقط ی .هست و در چه وضعیت هست لچه ش ،کن

دهم چیزی یا  جای من در مرکزت قرار بده. من اجازه نم مهم است و آن هم این است که تو نباید چیزی را به 

در درونت بیرد. فقط این موضوع جدی و مهم است، دیر هیچ موضوع و اتفاق جدی نیست  کس جای من را 

 نم کند.و فرق  

ام و همۀ شما قابلیت و توانایی این را  تک شما گذاشته نهایِت خودم را در تک های دنیا، من بیای تمام انسان 

  کنم. ای را قبول نم چ عذر و بهانه دارید که این لحظه من را به مرکز خودتان بیاورید. بنابراین هی

 شما به این صورت است که دو حالت دارد. یا من را به مرکزتان م صورت  آورید که دراین سیستم یا قانون زندگ

 کنم و در حالت دوم، چیزی را بهدنیا را برایتان بهشت م گذارید. دراین جای من در مرکزتان م  صورت دسترس

 شودمن به شما قطع م  شوید.و از جنس ذهن م  

ذارید، بنابراین با تیرهای خودم چیزهایی که  گذارم چیزی را به حاال این را بدانید که من نمجای من مرکزتان ب

 یرید آن چیزی که روی من را پوشیده از مرکزتان بردارید. در مرکزتان گذاشتید را مزنم تا یاد ب  

 چند سال اندک به شما فرصت م  حق این کار را ندارید. پس خودتان اجازه ندهید  دهم، ول ر اصالبعد از آن دی

  که کار به جاهای باری کشیده شود که پر از اتفاقات بد و دردهای حاصل از آن بشوید.

کنید، من به  همه درد نداشتیم و مدام مرا سرزنش م گویید اگر خدا بود ما این های دنیا که م ای تمام انسان 

دشاه دادم و به شما احترام گذاشتم و قدرت اختیار و انتخاب دادم تا مرا آگاهانه به مرکزتان بیاورید  شما تاج پا

احترام کردید و راه ارتباط با من را قطع کردید. شما در گوش  و از برکات من استفاده کنید، ول شما به من بی 

 شما را بشنوم؟  زنید، خب من چجوری صدایمن پنبه گذاشتید و مدام مرا صدا م  

  من چه کردم با تو زین گنج نفیس؟ 
  تو چه کردی با من از خویِ خسیس؟ 

  ) ۴٧٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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که از من شایت کنید، با خودتان  کنید، آیا شما قبل از این های دنیا که از دردها گله و شایت م ای تمام انسان 

دانید؟ آیا اصال به اید؟ آیا اصال خودتان را هم مقصر م به این دنیا آمدهاید که اصال برای چه منظوری  فکر کرده 

 خودتان هم ش   م کنید؟ آیا عیبی در خودتان هم م اند ها شما را دنبال نخود سیاه فرستاده بینید؟ همانیدگ

خواهم، ی متر  اد م که من پول زی تان شده این اید و دغدغهاید در ی سری مسائل سطح گیر کرده و شما رفته 

طوری بوده، چرا به من این حرف را زدند، چرا  خواهم بهتر باشم، چرا گذشته من این خواهم، م م   بیشتر زمین 

مرا ول کرد، چرا به من احترام نگذاشتند، من نم فالن توانم تغییر کنم، من فالن جا و در فالن خانواده زندگ 

 کنم.م  

  آیی که متوجه بشوی منظور دیری از زندگ کردن داری. ای و باالتر نم ندهدر همین چیزهای سطح ما 

کنید، من به شما قدرت و توانایی فکر کردن دادم تا بتوانید  های دنیا که از من شایت و گله م ای تمام انسان 

جا غرق  ذهن و آنشده و خالق با استفاده از خرد من فکر و عمل کنید، ول شما رفتید داخل این  با ذهن ساده 

  کنید.م  جا زندگ وسیلۀ ذهن و کامال آن اید بهطوری که اصال سحر و جادو شده شدید به

اید و به خیال  جای من گرفته ها را به اید و آن جا برای خود ساخته درآوردی در آن ی سری قوانین و باورهای من 

 شده  قدر سحر و جادوهستید. این   کنید خداپرست خود فکر م  در هپروت کامل هستید و اگر ی اید که اصال

 وید، او را مسخره مآدم آگاه حقیقت را به شما ب است.گویید دیوانه شده کنید و م  

اید و اجازه حاال واقعاً و منصفانه خودتان قضاوت کنید. آیا من مقصرم؟ شما روی من را با فکرهایتان پوشیده 

 بیایم  نم کنید، حاال بویید ک مقصر  و به شما کم کنم و به روش خودتان عمل م دهید من به مرکزتان 

  هست؟ 

جای من در  خاطر همین است که چیزها را بههمه در زندگ فردی و جمع شما درد است، بهبنابراین اگر این

  اید.مرکزتان قرار داده 

مرا رها کردید، ول من سراسر رحمت  احترام کردید و های دنیا، درست است که شما به من بیای تمام انسان 

 واسطۀ اشتباه خود دچار دردها شده کنم. درست است که شما به هستم و هیچ موقع شما را رها نم اید، ول

  بدانید که این دردهای من هم درواقع پیغام است برای شما، فرصت است برای شما.

 شود تو به خودت بیایی و مرا به مرکزت بیاوری.  دهم که این دردها باعث بمن مرتب و مرتب به تو فرصت م

 رگزاری مکه آن درد باعث شد تو  روزی که بر اثر درد، مرا به مرکزت بیاوری، هزاران بار برای آن درد ش کن

 .خودت برس به خود اصل به من، یعن  
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دارد که باید حتماً انجام  همه درد در دنیا هست، چیز عجیبی نیست. فقط ی موضوع مهم وجود  بنابراین اگر این

  شود تا شما متوجه بشوید باید مرا به مرکزتان بیاورید. تر م شود و تا زمان که انجام نشود، درد بیش 
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  سخنان آقای شهبازی  ‐٢٠

 !عال !عال زیبا آفرین آفرین! عال خیل  

 یا خداوند نم ر را بهما هیچ   خواهدبله زندگچیز دی ها متأسفانه  موقع   جای او در مرکزمان قرار بدهیم. خیل

پرقدرت م چیزی که در مرکزش گذاشته با آن همانیده است، خیل در ی انسان ی کنند  شود و مردم فکر م

 او م داند. و تعمیم م چیزی را م داند همه دهند که او اگر ی داند. چیز را م  

این و مخص   اجتماع اقتصادی،   ،که در جهان قدرت سیاس مردم  وصاً کسان متأسفانه  دارند،  را  جور چیزها 

 دورش جمع م دهند که تو همه شوند و به او این پندار را م چیز را م دان رود باال.  ، و او هم از این نردبان م

 موقع خیل ها از آن باال م م اافتد اصال ر، وقتینمیرد دی قدر باال م رود بیفتد سقوط کند، م میرد. افتد م  

 از ما خام م از کجا شروع م و هرکدام  این  و  اینشویم  از  به شود؟  را  جای خداوند در مرکزمان  که ی چیز 

 م گذاریم، برحسب آن م عده   بینیم و ی ای هم که برحسب او م  که قدرت مال فرض کن کسان بینند، مثال

پرسند به کسان که قدرت مال بیشتری دارند، احترام بیشتری دارند و به او اصال احترام دارند و از او م دارند، 

  چار باید کرد. 

 و م در باال هستند دارند این دنیا را خراب م که از نظر اقتصادی یا سیاس اند! کنند، و کرده بینیم که قدرتمندان

ست که واقعاً در این  ها عدم باشد. این موضوع موضوع مهم ت که مرکز آن طوری نیسبینش معنوی ندارند، این 

روزگار باید مورد توجه بشر قرار بیرد اگر قرار باشد بشر خودش خودش را نابود نکند؛ همیشه این بحث بین  

ذهن نجات  های معنوی مثل موالنا بوده که آیا بشر واقعًا خودش را از دست من فالسفه یا حاال بیر حت انسان 

  خواهد داد؟  

گوید گه باید باد مناسب برای این کار بوزد، هم فردًا هم  خوانیم، م ای که در مثنوی دفتر چهار م در همین قصه 

 موالنا تمثیل م جمعاً. مثال هستیم همۀ انسان زند م ریاندیو  ها! همۀ انسان گوید ما لش رند برعیلهلش ها ی

خراباری آدم. و باید از خدا ما باد مناسب بطلبیم. ما جمعاً و فرداً مثل آن کشاورزی هستیم    برعیله درد عالَم،

شده را بیندازیم باال، باد بیاید گندم را از کاه جدا کند؛ برای این کار باید باد مناسب  که باید این گندم کوبیده 

  بیاید. 

 شما مزند همین دفتر چهارم، همیندانید موالنا مثال م   م ی زاید،  خواندیم در دو جلسۀ گذشته که وقت

فیزیولوژی و در بدن آن شخِص زاینده به  آید که زایمان را آسان وجود م موقع زایمان ی سری تحوالت در 

 م م کس که ی بچه کند! اگر آن موقع تزریق کنند که منقبض  ای به خواهد ی آمپول دنیا بیاورد، به او ی
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تواند خواهد زایمان را تسهیل کند، این شخص نم واند پاسخ بدهد به آن بادها، نیروی زندگ که م بشود و نت

 کنیم. بزاید؛ ما داریم همین کار را م  

نهایت خدا  ذهن، مسیح را زنده شدن به خداوند را حضور را بی ما باید بزاییم! یعن چه بزاییم؟ از توی این من 

گوید شما مرکز را عدم کنید من  گوید که باید اجازه بدهید، یعن خداوند م ست. م را بزاییم، اآلن توی ذهن ا

 باد مناسب بفرستم، اگر مرکزتان جسم باشد باد را م شما مقاومت م فرستم، ول گیرید، این تغییر در  کنید نم

د دارد هم برای جمع هم  چون چیزی اآلن وجوگیرد، هم آید درنتیجه زایمان صورت نم وجود نم سیستم شما به 

  برای فرد؛ ما نم توانیم بزاییم!

زنیم که طرف نزاید، او را خشمین  شویم همان آمپول انقباض را م عنوان قرین از پهلوی هم که رد م ما به 

 م کنیم، توصیه به فضاگشایی و خدا و صبر نم ین مکنیم، ما مردم را خشم  ین کردن مردم یعنکنیم. خشم

زنید که این نتواند  خواهد بزاید شما دوایی م که ی نفر م افتد. درست مثل این ض، یعن زایمان عقب م انقبا 

 درد م بزاید، ه کشد درد م کشد درد م زمانش رسید بزاید، اآلن  توانست درعرضِ نیم کشد! م ساعت وقت

 سه، چهار روز است درد م تواند بزاید.کشد و نم  

که باد  توانیم بزاییم، برای اینکشیم نم ی سه، چهار ساعت، س، چهل سال است داریم درد م جاحاال ما به 

 که آقا فرشاد گفتند. که فرداً مرکز ما عدم نیست، همین گذاریم بیاید، برای اینمناسب را نم  

 م گوید خداوند م هرجا م گوید تو انسان هست باش، هرجور م باش، پول زیخواه اد پول کم، بیچاره،  خواه

 خیابان م خوابی، برای من فرق نم ر نمچیز دی ،الم! اگر کند فقط باید مرکزت را عدم کنوالس ،نب توان

 من هر لحظه تو را امتحان م ،نو هر لحظه هم فرصت داری این کار را ب ،تو رفوزه  این را بفهم کنم! ول

 شوی، به م ر را مدی اری. گذجای من ی  

 مهم است. م خیل برای همین این داستان صوف خیانت م که به صوف کفش گوید زن صوف دوز آورده  کند ی

یا  زند چادرش را م آید در م کند، وقت صوف م بازی م اش عشق خانه  فاسقش  یعن آن  روی مرد،  اندازد 

ست بسیار محترم آمده خواستگاری  است خانم   گوید این ی از اعیان شهرکند م پسرش، در را باز م دوست

دهد. دخترمان، و دروغ را ادامه م  

با کفش  لحظه  این  هم  وصله ما   یعن م دوز  من پینه  هشیاری کنیم  روی  را   ذهن چادر  را،  خودمان   مان  ذهن

 م اندازیم در را روی خدا باز م از اعیان شهر  جا؟ این یگوید این چه است، که است این کنیم و خداوند م 
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 م انکار  دخترمان،  خواستگاری  آمده  بیاست  بیکنیم که  و  بی وفا  این  بیادبیم.  این  اآلن  ادبی  همین  وفایی 

  مشخص است. 

 و موالنا با استفاده از آیۀ قرآن م نم ،هیچ داالن حاال  گوید که این لحظه که محشر است هیچ کوه دانم جوال

 هرچیز، تنوری، نمدانم ی   نیست که پشتش قایم بشوی، همه را خدا م مانع زن صوف بیند! که تو شبیه

گویی ذهن، و به خدا هم م عنوان من کن ی ساختار ذهن را به پینه م دوز، وصله چادرت را انداخت روی کفش

 که بفرما! آبرو بیشتر از این م ؟! وفا بیشتر از این م؟!  خواهخواه  

 گوید اینه، من پنهان نیست! تو فکر م پنهان است زیر چادرت، چون تو نم خودت را زدی به ندیدن کن بین

 نفهمیدن، فکر م که خدا هم نم را خواهش   ٩۴٢فهمد. بله حاال بخوانید آن قصه را، در داستانِ ، برنامه  کن

 کنم گوش بدهید. م  

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۲-۱مشار

  60صفحه: 

  هبازی خانم فرخنده از جوزان نجف آباد با سخنان آقای ش  ‐٢١

  ز ناسپاس ما بسته است روزن دل 
  خدای گفت که انسان لربِه َلنود

  ) ٩١۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

تو سود مرسد از یار  طلبی سود م  
  ول چو پی نبری کز کجاست سود چه سود

  ) ٩١۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

حضرت موالنا کامال در قهر و ناسپاس و بیانگ و ناسازگاری    های قبل از آشنا شدنم با این برنامه و آموزه 

نسبت  بی کامل  و  محدودیت   بستگ هرجا  بودم.  خدا  و  پیرامونم  طبیعت  اطرافم،  های  انسان  مرادی حس  به 

 کردم فوراً گردن آن م ها م نصیبم م انداختم و هرکجا که سود ومنفعت  و تالش و زرنگ شد آن را از سع

نظری شد، به خشم و غضب خداوند، یا حسادت و تنگ دانستم و برعکس اگر ضرر و زیان نصیبم م  خودم  م

 ران ربط مدادم.دی  

توقع بیبه  پندار کمال و  قانون جبران قدردان و  جا و دالیل که ذهنم مرا به آن متقاعد م خاطر  کرد، هرگز 

 ران را رعایت نمو دی برای بسته کردم و همین  سپاس از زندگ ر، عامل مهمش و عدم شدن روزن  ناسپاس

ناپذیری، و شعارم از  شدن فضای سیری شدن روزن دل مساوی بود با گشوده دل در من شده بود. چرا که بسته

تر هایم را نبینم و با این تفکر موتور خواستن ذهنم را با سرعت بیش که داشته تر داشتن، اینهرچیز هرچه بیش 

آورم و چیزی را به کس روا ندارم و همین ناسپاس بود که موجب این شده بود که عهد الست را  به حرکت در

جا موالنا از من  به پروردگارم و تمام مخلوقاتش غافل باشم و شیرین وصل را نچشم و اینفراموش کنم و نسبت 

  ها استغفار کنم. و از آن   به آنها ناسپاس و ناشر بودم دریابمخواست که زندگ و تمام کسان که نسبت 

  ناسپاس و فراموش تو
  نوش تویاد نآورد آن عسل

  ) ٣١٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  الجرم آن راه، بر تو بسته شد 
  چون دلِ اهل دل، از تو خسته شد 

  ) ٣١١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  زودِشان دریاب و استغْفار کن 
  زار کن  هایهمچو ابری گریه

  ) ٣١٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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  61صفحه: 

  الجرم: ناچار، ناگزیر 

  

های  حضرت موالنا که مرا از بخش اصل خودم که  و حال، سپاس از شما استاد گرانقدر و برنامۀ شما و آموزه

شود و  ت نمایان م که هست ما با نیسعدم است آگاه کرد و با عدمش هست مرا ربود و از وجودم کم شد. چون 

  ها را از من ربود. اگر در تمام عمرم در حال ربودن هست از عدم بودم حاال عدم با ی نظر همۀ آن 

  سپاس آن عدم را که هست ما بِربود 
  ز عشق آن عدم آمد، جهانِ جان به وجود

  ) ٩۵٠(مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  به هر کجا عدم آید، وجود کم گردد 
  زه عدم که چو آمد، ازو وجود افزود 

  ) ٩۵٠(مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  که وجود چو کاهست، پیش بادِ عدم 
  کدام کوه که او را عدم چو که نَربود؟ 

  ) ٩۵٠(مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  ممنونم استاد. 

شهبازی:  اتفاقاً  آقای  آفرین.  آفرین،  زیبا،   خیل   م پیشنهاد  خانممن  این  یعن   کنم که  همسرانتان،  به  ها 

ر بس شوهرانشان، بنشینند، چون مردان به حرف زنان گوش مویند ببین شوهر من، دیمان  دهند، بنشینند ب

 هم اضافه داریم، درآمد داریم، کوک نکنند که برو اگر نم از فالن است. خانه داریم، ی کس،  دانم جلوتر نزن

م که   نیستیم، سرشسته  موفق   اصال بویند دیر بسدیر  بنشینند  باید  همین شویم،  است،  زندگ  مان  که 

 کنیم، همه خودمان را سروسامان دادیم، بچه داریم، بنشینیم ی تر، بهتر  اش نگران هرچه بیش خورده زندگ

 زیبا بود پیغام  نباشیم. خیل تان.  ممنون خانم، خیل  

  تان.کنم از شما و برنامۀ عال ه، واقعا تشر م بل خانم فرخنده: 

تر در  ها شوهرانشان را کوک نکنند که برو، هرچه بیش .شما موافق هستید که خانم بله، بله.   آقای شهبازی:

 وییم، ما یجلوه کنیم جلوی مردم ب شما دوتا  خانه داریم، ده بیاور. تا ما باآلخره ی تا هم اضافه داریم ول

  تر داریم. تا ما بیشدارید،  هشت اضافه 

  صددرصد موافق هستم.  خانم فرخنده: 
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  62صفحه: 

  بله، خب.. کس دیری هم هست بخواهد صحبت کند؟   آقای شهبازی:

  خیر استاد.  خانم فرخنده: 

  کنم با شما. خدانگهدار. نیست. خیل خب.   خداحافظ م  آقای شهبازی:

  دار.خدانگه  خانم فرخنده: 
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  63صفحه: 

  کرج آقای عل از ‐٢٢

:سالم استاد، عرض ادب دارم خدمتتان.  آقای عل  

  کنم، بفرمایید. بله عل آقا، خواهش م  آقای شهبازی:

:را آماده کرده بودم    آقای عل متن خدمت همۀ دوستان گنج حضوری هم عرض ادب و سالم دارم. استاد ی

  اگر اجازه بفرمایید، بخوانم. 

  بفرمایید بله  آقای شهبازی:

:آقای عل  که همیشه دوستان گنج حضوری برحسبِ تجربه بر آن تأکید م کنند و برای من  استاد موضوع مهم

 کند. به چند  هم تجربه شده، اشاره کنم. اجرای قانون جبران مادی در قبالِ برنامۀ گنج حضور است که معجزه م

 کنم.  مورد آن اشاره م  

ابیات، تأثیر شرف دارد. از لحاظ روح و جسم و خودباوری،    های برنامه و که در درکِ کامل از درساول این

 مثبت ایجاد م مادی و کاری برای من شده دگرگون است. با اجرای قانون جبران کند و موجب گشایش وسیع

 م شری در جهتِ پخش خردِ اله که گنج حضور ترسیم کرده را گسترده مال شویم و دایرۀ امن ه  کند، گرچ تر م

 معامله به آن نگاه نم کنم.  اجرای قانون جبران وظیفه است و هرگز به چشم  

خدمتتان عرض کنم که تکرار دیدنِ ی برنامه، زوایای    ٩۴٢  و بعد در مورد دریافت خودم از بخش اول برنامۀ 

موالنا به حقیقت وجودی    »١۶١٢کند. در ابیات اولیۀ «غزل شمارۀ  تری را برای ما باز م انگیز بیش جدید و شفت 

 کند و قابلیتانسان اشاره م کند و درد هشیارانه را در مسیر صعودی تبدیل و هایی که انسان دارد را گوشزد م 

 تکامل الزم م خود که خداییت  داند و به دردی شیرین تشبیه م کند که درد هشیارانه، انسان را به جنس اصل

 است بازمه دارای خاصیت  کند که انسان به عنواِن امتداد خدا شبیه به هیچگردانَد و اشاره مچیز نیست بل

 از به دنیا آمدنِ خود را بداند و هم م تواند رازِ آفرینش  تشخیص و مجهز به آینه و ترازو هست که هم منظور اصل

مرکز خود را پر از    تاده و ها و زمین است را شناسایی کند، ول متأسفانه در ذهن گیر افو مرگِ هرچه در آسمان 

 دیدِ عدم شده و پردهها کرده و این موجِب کدر شدنِ آینۀ گران همانیدگ خدا    ای میان خود و بهای مرکز و مانع

  شده که دراصل باید با زندگ در وحدت باشد. 

کردم «سحر» و  ی از موضوعات که در خاللِ بخش اول شما به آن اشاره فرمودید و معن حقیق آن را درک  

 برای ما اتفاق م افتد که در مقابل اتفاقِ این لحظه تسلیم شویم و فضا را باز کنیم  «معجزه» است. معجزه زمان
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  64صفحه: 

ها را  بهترین   کار بیفتد و حس امنیِت خداییتِ درونمان به  فَکان برویم و عقل و قدرت و هدایت و و زیرِ نفوذِ کن 

  برکات که شبیه «مزد» است نصیبمان بشود.  برای من رقم بزند و اتفاقات و  

شویم و  کنیم، در آن لحظه سحر م شخصِ بیرون هویتِ فکری تزریق م ای که به ی چیز و و سحر یعن لحظه 

دلمان باید بس  وقت که در مرکزمان قرار دادیم، دیر سحر شدیم و برای بیرون کردنِ آن از مرکز، از دیده و  

د زیادی بشیم تا بتوانیم از مرکزمان بیرون کنیم وگرنه همین سحر شدن به دنبالِ خود، ترس و  خون برود و در

  مقایسه و قضاوت و تقلید و دردهای دیر را خواهد داشت. هیجان و توقع و خشم و ش و 

نداریم. تزریق    هاست که جرأتِ انداختن آن راپرست از تأثیرات سحرِ همانیدگ بتسازی و  پرست و بت خرافه 

برد و ها م کور و زیرِ نفوذ آن یا چیز بیرون و به مرکز بردن آن، ما را کر و  توهم به ی انسان و  هویت فکری و 

  آییم.شویم و درصدَدِ پیروی و کنترل و تقلید از آن برم ها م مشغول ساختن بت و پرستش آن 

مهم  از   تله ی هم   ایترین  ماست  کمین  در  همواره  آدم که  با  و هویت شدن  حزم  و  پرهیز   مستلزم  هاست که 

رضا،    شناسایی جدی در این لحظه است. و اگر دنبال معجزه و اتفاقات خوب در زندگ خود هستیم با تسلیم و 

  عنانِ زندگ را به خدا واگذار کنیم.  

که در پسِ اجرای قانون جبران، معجزاتِ فراوان نصیب ما    جا بیاوریمقانون جبران را در تمام ابعاد زندگ به 

 ران، معجزۀ    شود. در پسِ قبول مسئولیت و مبه دی تعهد، معجزۀ خودباوری هست. در پسِ رواداشتِ زندگ

یابی به کوثر معنوی و مادی وجود دارد.  اندیش، معجزۀ دست افتد. در پسِ فراوان های بزرگ اتفاق م گشایش

دهد. در پِس درد هشیارانه، معجزۀ آزادی را  هست رخ م   پِس تواضع و نیست شدن، معجزۀ زنده شدن و در  

 شدن با خدا جایزۀ ماست. م بینیم. در پِس طلب، معجزۀ وحدت و ی  

 هر لحظه مرکزمان را از همانیدگ نیروی زندگ کنیم، تسلیم باشیم و استاد به کم یِ  مسیر سیر صعود  ها خال

ترین آینه جهان هست است و صاف و وادی ط کنیم تا دلمان که گران بهمنزل، وادی بهپله، منزل بهتکامل را پله

منزه، نزد خداوندی که دائمًا در آسمانِ درون ما حاضر است به ارمغان ببریم و در فضای جاودانه، زیبایی در  

مان  هر لحظه رایحۀ خوش زندگ به مشام حقیقت وجودی   زیبایی و شفت در شفت کائنات قرار بیریم و

  سبب باشیم. برسد و غرق در شادیِ بی

  کش ها و ارمغان و پیشهدیه
  خَوش  که هستم با توشد گواه آن

  ) ١٨۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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  65صفحه: 

  استاد تمام شد. 

  خیل زیبا آفرین، عال.   آقای شهبازی:
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  66صفحه: 

  شهبازی سخنان آقای  ‐٢٣

 م این قانون فیزی نهایت و ابدیت خودش این  کند. و چون خداوند با بیگوید که ناظر جنس منظور را تعیین م

 تواند جنس ما را تعیین کند و جنس ما را عوض کند؛ به همین  لحظه ناظر ماست، اگر ما مقاومت نکنیم م

  ت چیست، این دو کار را نکنید.  سادگ است، یعن کاف است شما بدانید مقاومت چیست و قضاو 

 پس ناظر جنس منظور را تعیین م دانید که خداوند این لحظه و هر لحظه  کند. خداوند که ناظر است، شما م

جاست و ناظر  ناظر شماست، اگر هم شما باور ندارید آیۀ قرآن «و هو معکم» را بخوانید، «شما هرجا باشید او آن 

  شود. ومت و قضاوت نکنید، جنستان فوراً عوض م شماست.» اگر شما مقا 

کن  و  قضا  ایزدی»، تصریف  «تصریف صنع  داشتیم:  همین درس  در  برگرداندن،  یعن  و قدرت تصریف،  فَکان 

فَکان یا صنع، صنع یعن آفریدگاری. این لحظه آفریدگاری خداوند روی ما کار قدرت تغییردهندگ قضا و کن 

 کند، چون ما منقبض م لحظه برای اینبهشویم لحظه م خواهیم، مقاومت داریم که از اتفاق این لحظه چیزی م

 در اطراف این لحظه و اقرارِ اََلست نم کنیم، فضا را باز نمکنیم، از این قانون ناظرِ  کنیم، مرکزمان را عدم نم

 استفاده نم نیم. منظورِ فیزیتوانیم ب  

کنم خیل مهم است که شما  ، هم معنوی است. همین صحبت که من دارم م این هم علم است، هم دین است

 بدانید، توجه م ناظر است و این لحظه م ند، و جنس شما با  کنید؟ که زندگخواهد جنس شما را تعیین ب

 شود.تغییر مرکزتان، عوض م  

 نه این تواند عو پس اگر مقاومت نکنید و منقبض نشوید، فوراً ناظر جنس شما را م که در ض کند، فوراً که یعن

ها را  کنیم؟! ما آدم رویم، این هم به صبر شما احتیاج دارد. ول ما چار م تدریج که جلو م ی لحظه، ول به

 ین مکنیم خشم منقبض مسازیم. کنیم، و این کار را معتبر م  

 چیزی م شما ی م نفر عصبان گویید ی  شود، بعد شما عصبان ار دارید  م؛ خب چعصبان ،شوید، عصبان

 کنید؟ دارید من م ر را تأیید مهمدی ذهن کنید، معتبر م هستیم.  گویید هر دویمان من کنید، شما م ذهن

که آن در معرضِ خشم  ها را خشمین نکنیم، ثانیاً اگر خشمین کردیم برای اینتوانیم اوال آدمجای این کار م به

ذهن، برعکسِ  دانیم این کار معتبرسازیِ من ش خراب بود، فضا را باز کنیم و عذر بخواهیم، چون م بود حال

  قانون ناظر و منظور خداوند است.

 ما جلوی کار خدا را م ما هم به خودمان ضرر م زنیم هم به انسان گیریم! یعن ر ضرر مغافل از  زنیمهای دی ،

  کند. که اصال این مانیسم و این سازوکار چجوری کار م این
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  67صفحه: 

 ایت مش شما وقت کنید ناله م کنید، حسادت م کنید، نمدانم م منقبض م ترسید، به دلیل  شوید، ی

 ر را هم مدی رتتان شود، شما صوتوانید منقبض کنید. این بدون حرف زدن، این انرژی این حالت منتقل م

 م ین باشد تا یخشم بیند، م ین مبینید که او هم دارد خشم گویید که آقا من که چیزی نگفتم،  شود. م

که از قرین  شود. چرا؟ برای این بینید که او هم دارد تحری م جا دیر، ول م من هم خشمین دارم نشستم این 

  دزدد.  وگو دل ما خو م بدون گفت 

  دهم به شما، همین اآلن هم نشان دادم. همین از قرین بی، همین است: ها را نشان م هر هفته من این 

  وگویِ اوقول و گفتاز قَرین بی
  خو بدزدد دل نهان از خویِ او 

  ) ٢۶٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که اآلن که من این حالت بد را دارم، دارم مردم را به   کنیمتوجه نم سوی دیو هدایت م گوییم کنم. بعد هم م

 چیزی که نم گویم که! فقط ناله م ایت مکنم، شین هستم، اعتراض مها که چیزی  کنم؛ خب این کنم، خشم

  گیرد. خب بیدار باشید. را دارد م کندها جلوی قانون مهم زندگ که ناظر جنس منظور را تعیین م این نیست.
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  خانم پروین از اصفهان   ‐٢۴

  منم آنکس که نبینم، بزنم فاخته گیرم 
  من از آن خارکشانم، که شود خار حریرم 

  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

شرط  بهتوانم فاختۀ حضور را بیرم.  ترین کار برای انسان است، بدون دیدن م زنده شدن به عشق و زندگ ساده

 که ذهن در این لحظه نشان م اهمیت ببینم و همراه با آن اتفاق نیفتم. بدانم هر احساسِ  دهد را بی که وضعیت

  ست. اصل وجودی ما شر و رضاست. خاطر تهدید شدن ی همانیدگ نارضایت به 

اکنش و مقاومت، ولو  چیزی در جهان نیستم، پس ذهن توانایی تجسم و نشان دادن مرا ندارد. هر  وشبیه هیچ 

های  تفاوت و قطب نشدن ما، احساس وجود را از من ست. سوت بیهای ذهن فکری در ذهن، مساوی تأیید من

 م ذهن داریم به یاد خداوند نم آییم.گیرد. تا سینۀ کدر و هشیاری جسم  

ای سان آیینۀ خداوند است. دیده شود. نیست انست و دیده نم اعمال و عبادات ذهن نزد خداوند، صفر امتیازی 

بیند، هر خواسته و توقع، دور شدن از  ذهن را م ظاهر شیرین من های به که ینْظُر بِنُورِ اله شده و بودن خواسته 

  خداوند است. 

  در خود نم با پندار کمال نقص ران و جامعه مبینم گناه من است.  بینم، کلید این است که هر عیبی که در دی

از خداوند عذرخواه کنم. عالقۀ جهان، مثل عالقۀ کودک به اسباب هب این عالقه  بازی جای قضاوت  با  ست. 

 را نادیده گرفتیم و به امانت عشق خیانت م کنیم. فضاگشایی دیدی به وسعت بیشعور اله دهد تا  نهایت م

  اهمیت شود. بازیِ جهان بیاسباب 

  ای شه کنمام کاین جان فدز آغاز عهدی کرده
  بشسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشنم

  
  امروز همچون آصفم شمشیر و فرمان در کفم 
  تا گردن گردن کشان در پیش سلطان بشنم 

  
  روزی دو باغ طاغیان گر سبز بین غم مخور 

  های بیخشان از راه پنهان بشنم چون اصل
  ) ١٣٧۵(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 
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  69صفحه: 

  خانم پریسا از کانادا    ‐٢۵

دنبال    ها بهگوید که سال در داستان از دفتر چهارم مثنوی از بیت چهل، موالنا داستان عاشق را م   خانم پریسا:

 او را نم شب از ترس یا شب یافت تا آن معشوق خود بود، ول که از قضا ی کند تا او را گردی او را دنبال م

صورت ناگهان با معشوق خود برخورد جا به کند. در آن گرد به باغ فرار م رس شببیرد. در این نوشته از ت

 کند. معشوق در م در دست دارد، به  حال ای در آب جو هست. دنبال انگشتری که چراغ  

داستان  این چرا  برای  مهم هستند؟  مثنوی  فضاگشاییهای  با  اگر  آینه آن   که  کنیم،  تکرار  و  بخوانیم  را  ای  ها 

 م دهند. ایرادشوند که وضعیت ما را در این لحظه به ما نشان م های ما را م م کنند تا  گویند و به ما کم

  خود را اصالح کنیم.  

و اما چرا این داستان عشق از دفتر چهارم مثنوی برای شخص من و یا برای همراهان معنوی من مهم هست؟  

گوید که با کار معنوی روی خود در لحظات  که این داستان دقیقاً دارد وضعیت من و یا شاید مایی را م برای این

صورت مستقر  ایم، اما در این فضا به و یا شاید بارها معشوق خود که زندگ یا خدا است را با فضاگشایی دیده 

  ایم. ایم و با اشتباهات به ذهن برگشته باق نمانده 

نماد ماست. و عسس یا شبد زندگ یا خداست. عاشق،  نماد  این داستان معشوق،  نمادی از  گرد م ر  تواند 

 م اتفاقات بدی باشد که در زندگ پناه م این اتفاقات به زندگ لحظه افتند و ما از درد و ناراحت بریم. ی

 فضاگشایی م تایی خدا مآن صحنه که به باغ در   بینیم، اما در کنیم و خود را در باغ ی م بینیم؟  آییم چه م

 را م به دنبال انگشتری حضور ما  معشوق خود یا زندگ بینیم که دارد با چراغ هشیاری خود در جوی زندگ

 ما را به حضور برساند. م ند، یعنگردد تا به دست ما ب  

  بیند آن معشوقه را او با چراغ 
  طالبِ انگشتری در جویِ باغ 

  ) ۵۴، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (مولوی 

 ار ماما ما درعوض چ م وه باقکنیم؟ آیا ساکت و خاموش محو این صحنۀ باش شویم؟ آیا  مانیم و فنا م

 تسلیم کامل مشویم؟ آیا م ار کنم؟ آیا با صفر کردن خود  گوییم که من نمو، تو تعیین کن من چدانم، تو ب

خواهد از طریق ما پسندد و چونه م شویم تا معشوق تعیین کند چه برای ما م  ذهن کارگاه حق ملحاظ من به

فکر و عمل کند؟ آیا اعتماد کامل به زندگ داریم که قرار است انگشتر حضور را در دست ما بند، پس دیر  

خواسته  آیا  و کاری کنیم؟  تالش کنیم  ذهن  با  نیست  من الزم  آن  های  در  را  خود  دنیای  در   لحظه کنار  ذهن
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  70صفحه: 

 یا چندتا از سؤاالت باال خیر بودهم جواب ما به ی است حضور کامل در ما  است که سبب شدهگذاریم؟ احتماال

  مستقر نشود.  

پشت  اشتباه  داستان چندین  این  در  م عاشق  این سرهم  اول  به کند.  دید  را  معشوق   وقت این که  که محو  جای 

 سبب گردد به تماشای معشوق شود، برم و شروع م گرد که باعث  کند به دعا کردن به جان شب و اسباب ذهن

ساز اتفاقات را طوری فراهم  شد از ترس او به باغ فرار کند و معشوق را ببیند. درست است که خدای سبب 

 آیا در لحظهم تایی بپریم، ولویم  ای که خدا را دیدیم باید برکند که ما بتوانیم فضاگشایی کنیم و به فضای ی

  که محو زندگ بشویم؟  ها باشیم؟ و یا این به سبب و اسباب ذهن و دنبال علت 

اشتباه دوم عاشق بر این بود که حاال که معشوق را دیده بود، به دنبال گرفتن کام از او بود و تقاضای بوس و  

خواهم، یا  و چیز دیری نم   گوییم که تو برای من کاف هستایم آیا م کنار داشت، یعن ما حاال که خدا را دیده 

  که دنبال این هستیم که امانات دنیایی خود را زیاد کنیم و از دنیا کام بیریم؟  این

  جا که کس نیست که ما را ببیند و آبروی ما برود؟!  اشتباه سوم عاشق براین بود که به معشوق گفت: این 

جا جز که باد جنبد در اینکس نم  
  زین گشاد؟  کیست حاضر؟ کیست مانع

  ) ١٢٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

جای ی شدن با زندگ دنبال  ها و خلق بودند که برای او مهم بود. ما هم در موقع دیدن خدا بهیعن انسان 

  فرماید:  شدۀ خود در ذهن دیران هستیم. موالنا در جای دیر م ناموس و آبروی ساخته 

    تعشق و ناموس ای برادر راست نیس
  بر در ناموس ای عاشق مایست 

  ) ۶١٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

جا که  گفت: این   توجهارزش و غیر مهم تلق کرد. با بیاشتباه چهارم او این بود که باد یا نیروی زندک را بی

  شود؟!  بازی من با تو م غیر از باد چیز دیری نیست، پس چه چیز مانع عشق 

فکان  آورد. همین نیروی باد و قضا و کن چیز را به حرکت درم او فراموش کرد که باد یا نیروی زندگ است که همه 

از دست شب آن عاشق  فراهم کرد که  را طوری  و بود که شرایط  کند  فرار  معشوق سر    گرد  باغ  از  ناگهان  به 

همه در درپسِ  را   زندگ آفرینشِ»  صنع  «تصریف  نیروی  و   زندگ نیروی  لحظه  این  در  چطور  پس  چیز  بیاورد، 

 بیند؟!  نم  
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  71صفحه: 

ها تعدادی از اشتباهات بود که این عاشق کرد و ما هم احتماال هر لحظه ی یا چندتا از همین اشتباهات را  این

 هم ک م کنیم. زندگ ه غیرت دارد، بانگ م و هنوز ادب را از عاقالن و گوید: تو بی زند و م ادب و ابله هست

  ای.  چون موالنا یاد نگرفته بزرگان هم 

  ایای شیدا تو ابله بوده گفت:
  ای؟ابله، وز عاقالن نشنوده
  ) ١٢۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت

  ی.  خیل ممنونم از شما، آقای شهباز  خانم پریسا:

  خیل زیبا! عال، عال، عال. آفرین، پریسا خانم. آفرین.   آقای شهبازی:

  خیل ممنونم، متشرم.  خانم پریسا:

  کنم با شما.  خداحافظ م آقای شهبازی:

  خداحافظ شما.  خانم پریسا:
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  72صفحه: 

  آقای زرگر از ونکوور  ‐٢۶

به این موضوع تا  به ی از این مطالب کلیدیِ اندیشۀ موالنا حرکت است و ی چند کلمه راجع ی مطلبی راجع 

  خواستم خدمتتان عرض کنم. دهد م جایی که این وقت مجاز اجازه م آن

 ما امروزه م داریم م که رویش زندگ دانیم که زمین رخد  چکنیم در حال چرخش است، هم به دور خودش م

ها هم در حال چرخش هستند،  ها و ذرات که درون بدن ما هم هست آن ها و اتم هم به دور خورشید. مولول

 ما چیزی را حس نم کنیم از این چرخش، از این حرکت.ول  

چیز در حال تغییر و  که  همه بینیم، درحال صورت ثابت و ایستا م ها و پدیدارها و اصوال جهان را به ما پدیده 

  تحول است.  

 بودا م نفر دو بار نم ر آن آب، آن آب نیست و  گوید که یرودخانه شنا کند. چون بار دوم دی تواند در ی

آن آدم هم آن آدم نیست، هردو تغییر کردند. یعن هرلحظه ما و جهان درون و پیرامونمان در حال عوض شدن  

  و تغییر هستیم. 

شود دنیا و ما هر نََفس نو م  
  خبر از نو شدن اندر بقا بی

  ) ١١۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  صورت پویا و داینامی.به عقیدۀ من حضور یعن درک این حرکت، و دیدن جهان به

 خودم را دارم م ر با ذهن دست به یقه گویم ما در وجودِ خودمان، یعنطرف با خرد و از طرف دی ام یا  ، از ی

  ایم. خرد پویا و فکر و ذهن ایستا هستند. دست به یقه

دانم ی همچون چیزی.  گفتیم! «نظر اول»، نمدانم در فارس چه به آن م ، نمfirst impression همین مثال  

 نفر را م برای اولین بار ی از ره پنهان به بینیم آن خرد  که وقت درون گوید «از ره پنهان صالح  قول معرف؛ م

گوید. و متأسفانه اکثر مواقع این  کند و به ما م به آدم پیدا م ها» را، از ره پنهان ی اطالعات راجع و کینه 

  درست است، یعن همان چیزی که اول دیدیم خیل درست بوده.

ها که مدام دست در گردن خرد باشیم، و در تمام حاالت و وضعیت به هرحال ما زمان مؤفق و خوشبخت هستیم  

بتوانیم خوب زندگ کنیم. به  با آن درگیر باشیم که  این خرد را. يعن مدام  را رها نکنیم  این آن  که ما  محض 

 حواسمان از خرد بیاید بیرون بیفتیم دست ذهن خدا م م افتد.داند چه اتفاق  
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  73صفحه: 

امور را به ما م   به هرحال این ذهن همیشه به ادارۀ  اوضاع بحران است بذار من  دست بیرم و  گوید ببین 

  آید.که اوضاع را دادی دست ذهن هزار گرفتاری جدید پیش م آزادت کنم. ول همین 

  شوم. کنم بیشتر مزاحم نم هایم را تمام محاال با ی مثال ورزش دیر این صحبت

خودِ جناب  بدمینتون  بازی  هم عالدر  هم  برادرتان  محمود  آقا  و  استادش هستید  هم     هم دخترتان  و  چنین، 

  چنین، حاال این مثال بدمینتون برای من جالب است. هم

 در زمین ما داریم بدمینتون بازی م وقت که طرف مقابل توپ را م وقت داریم تا توپ  کنیم وقت زند ما خیل

  به ما برسد.  

دیری یا حت هر ساز زدن دیری در موسیق، این ی هوش عضالن و ی    و درواقع بدمینتون یا هر ورزش

تمرین که ما به  و  انجام م آموزش  را  آوردیم آن است که دارد کار  یعن بدن توپ را م دست  زند در  دهد. 

  بدمینتون نه راکت.  

 و آن ریتم را ما حفظ کنیم و با آن کار کنیم ما برنده م اگر آن هارمون شیعن زنیم،  ویم، ما ضربۀ خوب م

 همین درست م زنیم. ول که فکر م آید مداخله مکند م گوید بده دست من اآلن م بازی و اآلن خراب م  ،کن

گیریم، کار تمام است دیر، برای  ها راکت را محم م همان موقع است که ما دستمان را مثل این دست مرده 

  ینتون باز نیست. که راکت را محم گرفت بدماین

 نجات ما، م ویم، نجات ما در درک این نو شدن و تغییر است. که لحظهیعنلحظه این تغییر  بهخواهم این را ب

 جزو  دارد صورت م گیرد. ما باید با این لحظه، با این خرد، با این عوض شدن، با این تغییر راحت باشیم. یعن

  طبیعت ما بشود.  

 اگر م خواهیم  يعن چه مقطار است که مدام دارد حرکت م مثل ی تعمیرش  دانم این زندگ کند اگر بخواه

 نم .باید این قطار را در حین حرکت تعمیر کن کن ویی حاال مب متوقفش کن خواهیم اُوِرهال  توان)overhaul  (

  کنیم و ما هیچ کاری نکنیم. 

 ند همین تغییر است.  ک به هرحال تنها چیزی که ثابت است و تغییر نم  

شود دنیا و ما هر نََفس نو م  
  خبر از نو شدن اندر بقا بی

  ) ١١۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

   متشرم آقای شهبازی. 
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  74صفحه: 

  خانم شهین و دخترشان از مازندران   ‐٢٧

 من از مازندران زنگ م اگر اجازه بدهید در مورد جبر، که از چند برنامۀ پیش    خواستمزنم. شهین هستم. م

  آماده کرده بودم، اآلن موفق شدم تماس بیرم. اجازه بدهید بخوانم.  

ذهن هستیم و  آورد، ما چون کاهل من همراه خود رنج و درد م جبر، ماندن در وضعیت نامناسب است. و به 

  دهیم. شویم و آن را مداوم ادامه م م اختیار مستقل در انتخاب نداریم، وارد جبرِ ذهن 

  شُر و صبرهر که مانْد از کاهل بی
  او همین داند که گیرد پاِی جبر

  ) ١٠۶٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  هر که جبر آورد، خود رنجور کرد 
  اش، در گور کردتا همان رنجوری

  ) ١٠۶٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  گفت پیغمبر که رنجوری به الغ 
  رنج آرد تا بمیرد چون چراغ 

  ) ١٠٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 تنبل :کاهل  
  رنجور: بیمار

  الغ: هزل و شوخ. در اینجا به معن بددل است. 
  رنجوری به الغ یعن خود را بیمار نشان دادن، تمارض. 

  

طور کنیم سرنوشت ما از طرف خداوند است. در حال که این یم و فکر م دانذهن جبر م ما رنجوری را در من 

 خواهد ما در رنج و درد باشیم. من نیست. خدا نم این را م و مقاومت و  ذهن خواهد نه خدا. و ما در سخت

 کنیم. تا نهایت در این وضعیت بمیریم.  فضابندی رنج خود را مضاعف م  

گذارد ما  ذهن نم توانیم استفاده کنیم. چون من آوریم، نم دست م زندگ که به ما حت از اموال و اماناتِ  

 مفید داشته باشیم و دائم مورد سرزنش قرار م خودمان را سرزنش  زندگ ران. ما حتگیریم یا مقایسه با دی

 هاکنیم که چرا نتوانستیم مطلوبِ آرزویمان باشیم؟! و در وهم «دارم م را از دست م دهیم. از دارایی  » زندگ

 خود هم رنج را اضافه م نم بریم. کنیم و هیچ لذت  

  خود ندارم هیچ، بِه سازد مرا
  که ز وهم دارم است این صد عنا 
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  ) ٢٣٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
  عنا: رنج 

  

  کافیم، بدْهم تو را من جمله خیر    
  اریِ غیرواسطۀ یسبب، بیبی

  ) ٣۵١٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  نان تو را سیری دهم کافیم بی
  سپاه و لشرت میری دهمبی

  ) ٣۵١٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 برداریم و مثل آتِش گداخته کنند که دست از هم دردها ما را دعوت م که اگر به دستمان بخورد    ایهویت شدگ

 اعصاِب بدن واکنش نشان م ای به چشم ما بخورد، ناخودآگاه  شود آن را رها کنیم، یا ضربه دهد و باعث م

 ما بسته م پل در مورد  دهد که مثل آژیرِ خطر آن شود. درد و رنج هم به ما هشدار م جا را ترک کنیم، ول

را در رنج کشیدن نباید تحمل کنیم، ول در  واهمانش که در ما ایجاد  طوری نیست. ما جبر  درد هشیارانه این 

 چیز جبر داریم و آن دردهشیارانه و ترک درد هشیارانه م الزم است. از این جهت ما با ی کند، این سخت

ن در  تواگیریم. و هرچیزی را که مطلوب زندگ نیست، م ها و فضاگشایی که در فضای یتایی قرار م هویت هم

 ه با فضاگشایی و دسترسنیست که ما باید وضعیت بد را تحمل کنیم. بل تغییر داد و این به این معن زندگ

  حل آن،  وضعیت را تغییر دهیم. به راه

  ما در این دِهلیِز قاض قضا 
لالستیم و ب ِبهِر دعوی  

  ) ١٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  امتحان که بل گفتیم و آن را ز 
  فعل و قولِ ما شهود است و بیان 

  ) ١٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  زدیم؟  از چه در دهلیِز قاض تن
  نه که ما بهِر گواه آمدیم؟ 

  ) ١٧۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  تن زدن: ساکت شدن 

  

  سالم خدمتتان داشته باشند. با اجازه. آقای شهبازی تمام شد. اگر اجازه هست دخترم هم ی  
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  76صفحه: 

  کنم. خیل زیبا آفرین. بله خواهش م  آقای شهبازی:

کنم، سپاس از عزیزان. ی رباع از مختارنامۀ عطار نیشابوری  چقدر خوشحالم صحبت م   خانم شهین: دختر  

 خواهم تقدیم کنم: م  

  بذر ز خیال آن و این، کار اینست 
  بشا نظر جمال بین، کار اینست 

  
  ر جیم جمال یافت در جهان تو جای گ

  در میم مراقبت نشین، کار اینست 
  ) ٢٠شمارۀ  ، باب نوزدهم: در ترك تفرقه گفتن و جمعیت جستن  ،مختارنامه   ،عطار(

  بعد ی رباع از ابوسعید ابوالخیر:

  از چرخ فل گردش یسان مطلب 
  وز دور زمانه عدل سلطان مطلب 

  
 بود چون روزی پنج در جهان خواه  
  آزار دل هیچ مسلمان مطلب 

  )٣٣رباع شمارۀ ، رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیر شاعران، ابوسعید ابوالخیر (

 کنم: و سه بیت هم از موالنای بزرگ به حالت دعا تقدیم م  

  باز خر، ما را از این نفس پلید   
  کاردش تا استخوان ما رسید  

  ) ٢۴۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

  ما ز خود، سوی تو گردانیم سر 
  ترتویی از ما به ما نزدیچون 

  ) ٢۴۴٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

شاءاله که دوستان  های دوستان. خیل خوشحال شدم، حرف زدم. اناستاد ممنون از زحماتتان. ممنون از پیغام 

 را هم رعایت م قانون جبران مال هم باشد که بیش از پیش  کشکنند. این همه زحمت م مال ید شما، همراه

   مند باشیم و این مطالب اثر کند. همۀ ما بهره 
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  خانم الدن از کانادا   ‐٢٨

  برداشت از:  

  «حایتِ آن عاشق که از عسس گریخت در باغ مجهول» 

. شبی در فرار از عسس یا داروغه به  استوجوی معشوق خویش بوده عاشق در این حایت هشت سال در جست 

 مجهول وارد م باغکند.  شود و معشوقش را در باغ مالقت م  

 ان دیِد سایۀ معشوق نبود و مانند عنقا یا سیمرغ فقط وصف او  موالنا مگوید برای عاشق در این هشت سال ام

 شنید. را م  

را    همتاست و تاکنون کس آن ی است که در زیبایی بیاای افسانهنماد انسان به حضور رسیده، پرنده    سیمرغ

  توان او را دید. ذهن نم است یعن این انسان هست ذهن ندارد و با دید منندیده

  سایۀ او را نبود امانِ دید 
نقا وصفِ او را مشنید همچو ع  
  ) ۴٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

وجو  است. او را به جست وده، اما پس از آن دیر مجال دیدار به او ندادهمعشوق در دیدار نخستین دل جوان را رب

  شده بیاور. افکنده، در را بسته و از او خواسته که کابین یا مرکز عدم

که  وجوی اوست. عاشق به امید گشوده شدن در است تا اینپس انسان ذاتاً عاشق ذاتِ اصیل خود و در جست 

  رانَد.ا به باغ معشوق م که خود بداند او رآنعسس بی

  مر عسس را ساخته یزدان سبب 
  تا ز بیم او دود در باغ، شب 

  ) ۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  بیند آن معشوقه را او با چراغ 
  طالبِ انگشتری در جویِ باغ 

  ) ۵۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سلیمان نشان    کهمعشوق درحال فانوس در دست دارد به دنبال انگشتِر خود در جوی باغ است. انگشتر یا خاتم

تواند  است مپادشاه انسان و نماد حضور در انسان است. عوان که باعث وارد شدن عاشق به باغ معشوق شده 

  ذهن باشد.  نماد من 
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  78صفحه: 

 گوید او برای همه زهر، اما برای عاشق پادزهر بموالنا م  اگر انسان طالب و عاشق باشد وجود وهم ود. یعن

  گیرد. ذهن در خدمت تبدیل انسان قرار م من 

 عاشق عسس را دعا م ر مُاز وجود او ش وان باعث پیوندِ او و معشوق است.  کند و حتکند زیرا که ع  

  بر همه زَهر و، بر او تریاق بود 
  آن عوان پیوندِ آن مشتاق بود

  ) ۶۴نوی، دفتر چهارم، بیت (مولوی، مث

دهد. ی جنبه از این  انگیزی به نام «دید» در انسان توضیح م در ابیات بعدی موالنا در مورد خاصیت شفت 

 به دیدِ عدم تواند از دیدِ من خاصیت این است که دیِد انسان م بین تبدیل شود. پس مرکز انسان فیلتر دیدِ ذهن

تری  تر باشد، انسان در بیرون جدایی و درد بیش شدگ و درد در مرکز انسان بیش هویتانسان است. هرچقدر هم 

 م گیرد.بیند و دیدش از حقیقت فاصله م  

 ر دیدِ انسان جنس مورد مشاهده را نیز تعیین مطبق قانون «ناظر جنس منظور را تعیین  از سوی دی کند یعن

 کند» اگر انسانْ موردِ دیدِ انسان زنده به ح م در انسان تقویت م یرد، دید زندگشود و برعکس. ضور قرار ب  

 به نظر م شدن دید انسان را برم از متعال شمرد. رسد موالنا در این ابیات مراحل مختلف  

آن  در  را   زندگ یا  مطلوبش  طالب  انسان  است:  طالب  انسان  دیدِ  اول  م مرحله  جست چه  م بیند  کند،  وجو 

  رود.تَنَد و م شناسد، بر آن بو م  های معشوق را منشان

  منگر از چشم خودت آن خوب را
  بین به چشم طالبان، مطلوب را

  ) ٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 را، خودت را و جهان را از دید منموالنا توصیه م کند زندگ از پشت پردۀ افکار  ات نبین. دید منذهن ذهن

 بین است.جسم   بیند، محدود وهمانیده م  

شّاق که مع دیدِ من تواند معشوقِ خوش مرحلۀ بعد چشم چشم را ببیند. انسان با بستن چشم خود یا نف  ذهن

به دید عشّاق زنده مشّاق بیشود. از دید عشّاق فقط زیبایی دیده میار  شود زیرا دیدِ ع ّپرده از در و دیوار تجل

 بیند.  را م  
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چشم، توخود بربند ز آن خوش چشم  
  عاریت کن چشم از عشّاقِ او 

  ) ٧۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 و در نهایت دیِد نظر: موالنا م را م زندگ قرض کن. فقط زندگ خود زندگ بیند. گوید دیدِ نظر را از او یعن  

  بل ازو کن عاریت چشم و نظر
  پس ز چشم او به رویِ او نگر

  ) ٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

بیند. خداوند  کند زیرا تازگ و هر لحظه نو شدنِ زندگ را م ذهن رها م این دید انسان را از سیری و مالل در من 

 فرماید چشم و دست و دل این انسان من هستم تا اقبال او از هرچه غیر است در امان باشد. م  

  چشم او من باشم و، دست و دلش 
  ها مقْبِلش تا رهد از مدبِری

  ) ٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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  80صفحه: 

  خانم اعظم از تهران   ‐٢٩

  ،  ١۶١٢بسیار زیبا این غزل  ٩۴٢سالم، ممنونم از شما جناب شهبازی، برنامۀ  خانم اعظم:

  تو مرا جانِ بقایی، که ده جام حیاتم 
  تو مرا گنج عطایی که نه نام فقیرم 

  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  هله بس کن، هله بس کن، کم آواِز جرس کن 
  که کهم من، نه صدایم، قلمم من، نه صریرم 

  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

کننده. من  هایتان. خدا را شر هر برنامه بسیار پرانرژی و واقعاً بسیار آگاه بسیار عال بود واقعاً غزل و صحبت

کنم در خودم، در جامعه، احساس  و خاک را که احساس م   هرحال گرد وارم جناب شهبازی و به که خیل امید

 کنم که امیدواری را بیش م پاکسازی را به همراه دارد ان تر م نه کند. ی ه. «تو یشاءال  ای، هزاری، تو چراغ

  خود برافروز»  

  عشق چو بشاد رخت، سبز شود هر درخت
ردپیربرِگ جوان ب د، هر نََفس از شاخم  

  ) ١١٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

عشق یعن شاهد بودن بدون قضاوت. عشق یعن حضور در لحظۀ حال بدون خوب و بد کردن. باالتر از دو رفتن  

 این اتفاق و این قضیه از جانب خداوند ساطع م باالتر از دویی رفتن. عشق یعن ،خوب و بد نکن شود،  یعن

  خوب را کنار بذار.  پس بد و

. شاهد باق بمان، شاهد توان باالیی دارد. وقت شاهد هست، در  تواند بر اتفاق بچربدای تو م حضور لحظه 

 م است،  نقص  فقط  اتفاق   ی ندارد.  وجود  بدی   ،هست حضور  در   وقت  .هست نقص  حضور  این  از  تواند 

  اصطالح ی مقداری باالتر بیاید و ما دوباره آن اتفاق را ببینیم و شعر دیری هست. به

  ود ز عشقست این که مالمت بگر قاعده
  ست کریِ گوشِ عشق از آن، نیز قاعده

  ) ۴۴۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مالمت م انسان عشق را در وجودش پذیرا باشد. مالمت م که  خاطر این اش، بهخاطر گذشتهآید، به آید، وقت

آید چرا حضور  ها م ن مالمت که بدبین بوده، با توجه به شرایط و اتفاقات که آمده و ایخاطر این جو بوده، به ستیزه 

  لحظه را احساس نکرده؟ چرا وجود را در دیران و در خودش در آن لحظه احساس نکرده؟  
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گوید بس  آید و مالمت را م ست»، ول عشق م اما این خیل جالب است، «کریِ گوشِ عشق از آن، نیز قاعده 

حضور این لحظه ط کن، شاهد باش اتفاق را. به  کن حاال. تو زنده شو به این لحظه، فضای امروز. با فضای  

  نع را ببین در این اتفاق، صنع خودش دگرگوننَیفت، رأس را ببین، ص فرمایش خودتان با این اتفاق، اتفاق 

 کند. ایجاد م  

  هم به وفا با تو خوشم، هم به جفا با تو خوشم
  تو مبادم سفرین به وفا، ن به جفا، بی

  ) ٢۴۵٨غزل  (مولوی، دیوان شمس، 

 م باشیم، رضایت داشته باشیم، چون فضای  عشق کم که راض چه در جفا و سخت ،کند چه در وقت خوش

برد. عشق جامۀ بی محدودیت را عشق از بین م کند. الزم است عشق را حفظ کرد در هر  نهایت به تن ما م

 .نبه آن مبدأ وصل بودنت را احساس ب ،اتفاق  

 بنابراین ناخوش ها را هموار مها به کند. معنایی از دلِ ناخوش وجود م را م آورد. گل در ناخوش ها که  بین

 بنابراین بینم .در غیر از عشق ببین توانست ت  نهایِت خودت را احساس منه محدودیت خودت. وحدانی ،کن

 و حضورت را، حضور این لحظه را ابتدا در خرا با عشق احساس م زیباست  کن ران. خیلودت و سپس در دی

  این دنیا. 

  آب دان هر که جِز عاشقان، ماه بی
  مرده و پژمرده است گر چه بود او وزیر

  ) ١١٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 م انسان  است که  عشق  به  هست.  زنده  انسان  است که  عشق  وقت  به  تنها  را.  لحظه  این  گذر کند  تواند 

ای، خستگ  بدون عشق کهنه   توان هست داشته باش. یابی، مشوی و ارتعاش هست را درم لحظه نو مبهلحظه

 م م مرده آوری، کاهل که ارزش وجودی ندارد، لذا با عشق باال بیا و وجود  آوری. بدون عشق ماه ای هست

  خودت را دریاب. 

  ننگرم کس را و گر هم بنگرم 
  و تو منْظَرم او بهانه باشد 

  ) ١٣۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  اصطالح  که به و این

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۲-۱مشار

  82صفحه: 

  فُسونِ قُل اَعوذْ و قُل هو اله 
  چرا در عشق همدیر نخوانیم؟

  ) ١۵٣۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

نم آمده، وقت چه در خانواده، چه در اجتواند ارتباطات سالم باشد، چه به گرد و خاک ،تماع.  صورِت جمع

 حر مه» را تجربه کنیم. سال ووذْ و ُقل هاَع لذا الزم است که فسون «ُقل کند واقعاً و م  تواند موفق باشد. کاف

ها زنده اصطالح معنای عشق را در آدم جوری که به که اتفاقات آن است امیدواری را زنده نگه داری و قبل از این 

 ن است گردمباشد. الزم است امید را زنده نگه داریم و این کند، اتفاق بیفتند، مم که و خاک  

  ننگرم کس را و گر هم بنگرم 
  او بهانه باشد و تو منْظَرم 

  ) ١٣۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که دارم به م اصطالحگوید کس   م بینم به ظاهر، او هم از طرف خداوند است و چه زیبا فرمودید  از آن ناخوش

که بتوانند حضور عشق را  های زیادی را دیدند، برای اینهای بزرگ ناخوش پیامبرها، انسان ٩۴٢در این برنامۀ 

 ل دارند، حضور عشق را  در آن ناخوشمش با کس بدبینند، وقت به کس اصطالح با وجود  بهها ببینند. وقت

  عیار است. چیز تمام و کامل و تمام جا که همه نهایت، آن این بدبین ببینند، ارتعاش هست را ببینند، فضای بی 

آورند و ما را دور هم  حضوری واقعًا ممنونم که شرایط را فراهم م   های گنجاستاد از شما خیل ممنونم. از بچه

 زیباتر.  هایشان، با این پیام اصطالح پرداختبه   کنند باروزهای چهارشنبه جمع م از ی های زیبا، واقعاً ی

  خیل ممنونم استاد. 
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