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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  

  ☎☎☎٩۴٣-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  باران از تهران خانم  ١

 ٧ یشهباز یسخنان آقا ٢

 ٩  تهران از ریحانه خانم ٣

٠١  یشهباز یسخنان آقا ۴  

١١  ی شهباز یبا سخنان آقا بیننده یآقا ۵  

٣١  شهبازی آقای سخنان با ساری از خدیجه خانم ۶  

۵١  ی شهباز یبا سخنان آقا بیننده یآقا ٧  

 ١٨  یشهباز یسخنان آقا ٨

 ٢١  تهران از بیننده خانم ٩

 ٢۴  یشهباز یسخنان آقا ١٠

 ٢۶  شهبازی آقای سخنان با همسرشان و بیننده آقای ١١

٢١  ٢٨  یشهباز یسخنان آقا 

٣١  ٢٩  کرمانشاه از بیننده خانم 

۴١  ٣٠  یشهباز یسخنان آقا 

۵١  ٣١  شهبازی آقای سخنان با) ١١(  بیننده آقای 

۶١  ٣٣  شهبازی آقای سخنان 

۴٣  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -  

٧١  ٣۵  شهبازی آقای سخنان با  استرالیا از ریحانه خانم 

٨١  ٣٨  شهبازی آقای سخنان با استرالیا از مرجان خانم 

 ۴٣  شهبازی آقای سخنان  با آلمان از پویا آقای ١٩

٠٢ ٧۴  شهبازی آقای سخنان با مادرشان و فرزانه خانم   

١٢  ۵٣  مرکزی استان از منصور آقای همسرشان و پروین خانم 

٢٢  ۵٧  نیما از کانادا  یآقا 
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

٩۵  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -  

٠۶  آباد  نجف جوزان از فرخنده  خانم ٢٣  

١۶  شهبازی آقای سخنان ٢۴  

٢۶    اتریش از شهپر خانم ٢۵  

 ۶٣  شهبازی آقای سخنان ٢۶

۴۶  کانادا  از پریسا خانم ٢٧  

٨٢ ٧۶  شیراز از سرور  خانم   

٩٢  ٧٣  اصفهان  شهر  زرین از یتا خانم و تیارا  خانم و زرین خانم 

 ٧۴  شهبازی آقای سخنان ٣٠

 ٧۶  شهبازی آقای سخنان با سنندج از کمال آقای ٣١

 ٧٧  شهبازی آقای سخنان ٣٢

 ٧٨  کانادا  از الدن خانم ٣٣

١٨  ونکوور از سعیده خانم ٣۴  

۵٣ ٣٨  اصفهان فوالدشهر از  آمیتدا  خانم و الله خانم   

۶٨  بروجن از دخترشان و زینب خانم ٣۶  

٠٩  شهبازی آقای سخنان ٣٧  

٨٣  ٩٢  پروین از اصفهانخانم  

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

  خانم باران از تهران  ‐١

.  کنم  شما را تماشا م  ۀ بار است خدمتتان تماس گرفتم. خدمتتان عرض کنم که دو سال است برنام  ن یمن اول

   من آدم  م، یخودم بو  یها شرفت یبه پراجع   خواستمشما آشنا شدم. فقط م   ۀ خوشحال هستم که با برنام   لیخ

. شوند م   خُب همه عصباناست؛   یعاد   زیچ   ی  نیکه ا  کردم و فکر م  پرخاشر بودم، عصبان   ل یبودم که خ

  . یبشو  عصبان دیتو با کنند،م   تو را عصبان رانید وقت

تر داشتم، مقاومتم کم  یخوب  لیبه خشمم کنترل خ شما آشنا شدم، نسبت ۀکه با برنام خدا را شر از زمان ول

کم بود،     لیخ  شیها. اول باً یکردم تقر  ت یشده، بعد خدمتتان عرض کنم که از روز اول هم قانون جبران را رعا

  باشد.  هانی از ا ترش یب کنم م  خدا را شر اآلن بهتر شده، سع ول

  بت یغ   دیگو مثال م  دیآ م  ییم را، جاحسادتم را، دروغ  نم،یب را م  میبعد فکرها  کنم، حفظ م   خوانم، را م   شعرها

در لحظه باشم.    توانم که م  یی جاتا آن   نمی بب  کنم م   را سع   هان یحرف بزن، بعد ا  سر فالنپشت   دیگو کن، م

  . میچه بو دیبا دانم نم ر یخدمتتان عرض کنم که د

  . دییگو هم خوب م لی بله، خ آقای شهبازی:

بزرگ از نظر    شدگت یهوهم  ی بودم،    یآدم پرخاشر   لی من خ  میگو خدمتتان عرض کنم که م  باران:   خانم 

  م ی ای و خدا را شر توانستم کنار ب  خته یهم ربه   م یایکه دن   کردم آدم گذاشت رفت و من فکر م  نیذهنم داشتم که ا

  سراغم و سع   دیآ که م  نمیب و م  دیآ م  راغمشما و هنوز هم س  ۀبا برنام  ییمسأله، البته بعد از آشنا  نیبا ا

در ذهن من مجدداً.    دیآ آدم م  نیکه ا  دیآ م  ش یمسأله پ  ن یاز مشلم هست که ا   یکدام    ی رو  نمیکه بب  کنم م

  . میاآلن چه بو دیبا دانمو خدمتتان عرض کنم که نم 

که    ان یمن بارها به دوستان و آشنا  دیتشر کنم، اگر شما نبود  لیخ  لیخ   لیتماس گرفتم که از شما خ  فقط

  حتماً خودکش  کردم، را گوش نم  یشهباز   ی آقا  ۀگفتم که اگر من برنام  کنم، برنامه را گوش م  نیمن ا  دانند م

مادرم و برادرم و خواهرم را هم   دیدر سال جد  ،شدگتی هواست که من بعد از آن هم   نیهم ا  لشی. دلکردم م

   شدگ ت یهوبرنامه آشنا نبودم در آن دو سال گذشته آن هم   نیاگر من با ا  میگو م   م،یگو م   شه یاز دست دادم و هم

  .کردم م  سر افتاد؛ حتماً خودکشتا اتفاق هم پشتسه  نیرفت و ا نیاز ب

که تو اصال ارزش    ندیکه بو  رساندند م  ییکه من را به جا  کردند فکرها به من حمله م  نیا  قدرنیاصال ا  عنی

. من دو سال و  ریو بس است د  یدارد و خسته شد  ی اده یو چه فا  یر یبم  دیو با  ایدن  نیکردن ندارد ا  زندگ

اگر    میگو و واقعاً م  ادی ز  ل یخ  کنم م   شراز شما ت  لی و خ  کنم شما را گوش م  ۀاست برنام   هفت ماهشش
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  6صفحه: 

  شناخت،  را نم  ذهنمن   نیا    هم کس  ریهشتصد سال د  دیمثال شا  دیکش ها طول ممثال سال   د یشا  د،یشما نبود

است کسهمان  سال  هشتصد  نم  طور که  را  د  د یشا  شناسد، موالنا  سال  را    ذهنمن   هم کس  ریهشتصد 

که هست، از خود   یز یدر درون خودم است، اگر خوب، اگر بد، اگر هرچ زیچکه همه  نمیب . و اآلن م شناخت نم

  من به خود من است.  

ه نیتوست ا فعلم یِهاغُصمبهدد  
  قَدْ جف الَْقلَم  بود معن نیا

  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را    نیکرده باشم، تشر کنم از شما و ا یگرفتم از حضورتان هم جبران معنو عرض کنم که فقط تماس  خدمتتان

   من از حضورتان خداحافظ   ست،یبا من ن  شیدوستتان دارم. اگر فرما  ادی ز  ل یخ  لیخ   لیکه خ   میهم به شما بو

  کنم.  

  ندارد، سن شما در چه؟  الاگر اش د ییندارم، به من بو  عرض آقای شهبازی:

  ی او خرده   وهفت برنامه آشنا شدم، اآلن چهل سالم است. س  ن یبا ا   سالوهفت من در سن س  باران:   خانم 

  بودم آشنا شدم، اآلن چهل سالم هست.  

  . نیآفر  د،یآشنا شد یخوب ل یبله موقع خ آقای شهبازی:

  ف یح   ن یکه بب  گفتش  به من م  آمد  م   برنامه ه  نیبا ا  ییآشنا  یهابله، خدا را شر. من هم اول   باران:   خانم 

که خدا    گفتم  و من به او م  کرد فرق م    لیخ   ات زندگ   ، یشد برنامه آشنا م  نیسال قبل با ا  ست یواقعاً اگر تو ب

عمرم    انی تا پا  ر، یسال د   س  ر، یسال د  ستیمن ب  وگرنهبرنامه آشنا شدم،    نیاآلن با ا  نیکه هم   کنم  را شر م

  آمدم. ای دن نیچه به ا یمتوجه نشوم که اصال برا وقتچ یبمانم و ه خواستم م  ذهندر من 

  . نیآفر آقای شهبازی:

  همه نیخاطر ابه  بوسم ماهتان را از دور م   یها. چشم کنم تشر م  لیممنونم. خ   لیباز هم از شما خ   باران:   خانم 

  .دی باز کرد ای دن نیما را به ا  یهاو چشم  دیکش که م زحمت 
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  7صفحه: 

    ی شهباز یسخنان آقا  ‐٢

به خانم که راجع   ن یهم  هیشب  کنم بود، چقدر هم خوب صحبت کردند. خواهش م   یخوب  لیخ   غامیپ  نیا  خب

از    شود که در ما حاصل م  یدادم، دراثر خرد   حیمن توض  جان یرا بارها ا  راتییبت کردند، تغصح   راتشان ییتغ

به حرف بزرگان گوش    دیام که باکرده   ضمن. بارها عر   یهااند، نَه از من و حرف وجود آورده مطالعۀ موالنا به 

  .میبده

 ت یهوو هم   خواهاده ی . خشم و حرص، زستین  یاصال عاد   د،یآ نظر مبه   یعاد   ل یکه «خشم» که خ   فرمودند

   سم یمان   ی. بله  ستی ن  یاصال عاد   د،یآ م  یعاد   ار یمردم بس  ی برا  ها شدگتیهواز هم   دن یشدن، درد کش

 م یاو کرده   میکن که ما فکر م  یز یچ  نیا کهن یما را آگاه کند از ا خواهد  م  است که زندگ  ی ساز و کار   یاست، 

و ضررزننده    رالزمیو تمام آثار آن و عوارض آن غ   میستیما ن  نیا  م،ی ساخته شده از فکر، ما هست  زیچ   نیاکه  

  هست.

 ، یی. از جمله مثال فرمودند خشم، حرص و حس تنهاستی ما الزم ن  است، در زندگ   رالزمیغ   ذهنعوارض من   تمام

عوارض    هان یا  ،یقراریهست، اضطراب، ب  ندهیآ  یو ترس که برا  نشدن، حس خبط، احساس گناه، نگران   ریس

است و   رانید  شیگرفتن، حواست پ  ار  رانید  بیانتقاد کردن، ع  ،یی. حسادت را فرمودند، بدگوستذهنمن 

به مردم    توکل به زندگ   ،کا به زندگ اتّ  ی جابه  رم، یم من م  د یرا به من بو  زها یچ   نی نباشد ا   کس   یاگر    کهنیا

  است.   ذهنهمه عوارض من  هان یشدن، ا متّک 

ما را آگاه کند که    تواند م  غام یپ   نیساده هست. هم   لی دل بدهد خ   کردنش اگر کس  دا یاند، و پکرده  دایپ  شانیا

و ما را در کنترل گرفته، ما    کند م غلط  یچه فکرها ذهنمن  نیا می نیبب  م،ین یرا بب مانی فکرها میتوان ما هم م 

وجود  به   ان یو ز  یکار خراب   شهیهم   ذهنعوارض من   باکردن    را هم عرض کنم که زندگ   نی. امیستین  ذهنمن 

  . دیآ وجود نم به  ذهنمن  جاناتیاز خشم و ترس و ه  و سامان  آبادان چیو ه  آورد م

مان  روزمرۀ   یکارها  و حت   مان از خرد کل در زندگ  میخدا که بتوان  ای   به زندگ  میوصل بشو  میفضا را باز کن  دیبا  ما

اصال استثنا ندارد    نیکرد. ا  میخواه   یکارخراب   شهیما هم  م،یبا «خشم» کار کن   می. اگر وصل نشومیاستفاده کن 

  انجام بدهد.    که آدم با خشم بتواند کار درست

  صدهزار سال ز من   یبه خشم رو   وگر 
  که منتهات منم  ییعاقبت به من آ هب

  ) ١٧٢۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  8صفحه: 

با    یبرو   فرار کن   ، کن   یصدهزار سال هم از من دور    ذهناگر تو با خشم من   دیگو م    زندگ  ای جانب خدا    از

منتهات من    کهن یا  یانسان. برا  یا  کن   دای. اگر قرار باشد بقا پ ییای به من ب  دیآخر سر با  ،کن   عوارض آن زندگ 

  خدا.   ،زندگ نیهم   عنی هستم «من» 
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  9صفحه: 

  از تهران   حانهیخانم ر ‐٣

 ی که برا  مهم    لیکردم. و اتفاق خ   ر ییواقعًا تغ   برم، و واقعاً لذت م  نمیب کرونا دارم برنامۀ شما را م   ل یاز اوا  من

  برندم را هم بخوانم.  خواستم ام و اآلن مهم انتخاب کرده  )Brand(برند  ی کهنیچند وقت افتاد، ا   نیامن در 

  خود را شاد کن  د،ی مشو نوم ن
  کن  ادیفر   ادرس،یآن فر  شِیپ

  ) ٣٢۵٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  محبِ عفو، از ما عفو کن   یکا
  رنج ناسورِ کهن  بِیطب یا

  ) ٣٢۵٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  کرد  اوهیرا   حمت آن شق  عکسِ
  از تو گرد  اردیتا بر ن ن،یمب خود

  ) ٣٢۵۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

شاد    نینشدن و ا  د ینوم   نیشما و واقعاً ا   یها بود که من واقعاً از موالنا گرفتم و از آموزه   ییهااز درس   ی  نیا

از    لیخ ل یاست که موالنا به من داد. خ  ییهادرس   نیتراز مهم   یمن هست که    لحظه بابهلحظه  قدرنیبودن ا

  گزارم. شما سپاس 

  به «ب». محبِ عفو.  دیبهتر است. کسره بده  دیرا هم «محبِ عفو» بخوان  تی آن ب ن،یآفر آقای شهبازی:

  : حانهیر  خانم

  محبِ عفو، از ما عفو کن   یکا
  رنج ناسورِ کهن  بِیطب یا

  ) ٣٢۵٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  . عال  ، . عالن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:
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  10صفحه: 

    یشهباز  یسخنان آقا ‐ ۴

که فن   رهایگ کشت نیدو تا فن دارد مثل اخواهد کرد.  د یحتماً، صددرصد ما را ناام  ذهنکه من  دیدان را م نیا

  . زند ها را مفن  نیا میکه در ذهن هست  ما را موقع  ردیگ دو تا فن دارد و هردو م  ذهندارند، من 

ساعت    ی. شما اگر  میریگ خودمان را اندازه م  شرفتیپ  ذهنمن   اتی است، چراکه با مقتض  »ید ی«ناام  ی

آن را به حساب    ذهنمن    ول   د،یکن م  شرفتیحتماً پ  د، یبرنامه گوش بده   نیبه ا   عنی  د،یخودتان کار کن  ی رو

   ات با فالن رابطه   شد، م  ادی مثال پولت ز  یکرد م  شرفتی که اگر پ  ردیگ خودش اندازه م  ی ارهای و با مع  آورد نم

م اندازه نگ  هانیا  شد، تر مبدنت سالم  دانم نم  شد، درست  با ذهنتان  ناام  دیر یرا شما  ناامدینشو  دیو    د ی . 

  .دینشو

ما را به باال، باال،    دهد «پندار کمال» است. هل م  یقطب بعد  ،ی به قطب بعد  رودکند م   دی: اگر نتواند ناام دو

  رد ی بم  دیو شا  نییپا  ندازدیجا بتا از آن   ست،یاصال بهتر از من آدم ن  ریخدا! د  هیشب  شود باال، برو باال! آدم م

  : رید

  مست مدام   یا کنار بام  بر 
  فرودآ والسالم  ای نیبنش پست

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

که برو برگرد ندارد که شما    میبو  عنی  کند، و با هردو فن کار م  میمواظب باش  دیو با  میکنار بام هست   شهیهم  ما

هر   کند هردو فن را اجرا م  افتد، اتفاق م  زیدو چ  نینبوده! حتماً درمورد شما هم ا  ی طورن یدرمورد من ا  دییبو

  کدام درمورد شما گرفته؟  د ینی! بب ریکدام گرفت د

  شرفتتان یپ  ذهنمن   یها اریاست که با مع   نیعلتش ا  د،ی بشو  د یسال، چهار سال ناام  بعد از سه   ستین   دیبع  شما 

  .  دی کار را، نکن ن یا دینکن  د؛یریگ را اندازه م 

استاد  دانم و نم  دیهست یطور نیکردند و شما ا دییکردند و تأ فیکردند و توص فیهم مردم شما را تعر هرچقدر

ا  دیکن   حت یما را نص  دیدان و چقدر خوب م   د یما هست اگر    ستمینَه من بلد ن   دییبو  ها،نیو  خداحافظ شما، 

  . نمک  حتینص توانم خودتان، من نم دیموالنا بخوان دیبرو د یخواه م
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    ی شهباز یبا سخنان آقا نندهی ب یآقا  ‐۵

نرفته بودم من موالنا را بخوانم    قاًی. دقمیبه شما گفت  ییهاچرت و پرت   م،یبه شما زنگ زد  شیدو، سه سال پ  ما

  د، یی گو که شما م  ییهرکدام از شعرها  خوانم م   اآلن وقت    کتاب است، ول   یکه هرکدام از اشعار موالنا خودش  

ا  کند قشنگ وفق م با  نیبا  ب ذهنمن   دیزمانه و مردم هم  را  با    ندازندی شان  تا موفق بشوند. همه در جنگ 

کنم. شما    یشما را تحر  ذهن من   خواهم . من خوشحالم، نمشوند م  روزیشوند، پهستند. اگر موفق ب   ذهنمن 

  ت یما را هدا  ۀ. خداوند است که همشود نم   ی شما تحر  ذهنهم من   وقتچ یکه ه  دانم . مدیعارف  نیتربزرگ

  ؟ ی شهباز یآقا  دیآ . صدا مکند م

   ی  نیا  ، ذهنموقع. از من   چ یه  دینکن   فی از من تعر  شود، م  ی من هم تحر  ذهنمن   بله، ول  آقای شهبازی:

  د ی گو اصطالح پناه بردن، «اَعوذ»، «اَعوذ» م به   دیگو است، م   مالِ، البته قرآن  دیهست مالِ، ببخش  اصطالح

  تواند،  نم  رید  کسچیحفظ کند. ه  ذهناز دست من  اما ر  تواند . فقط خدا مذهنپناه بردن به خدا از دست من

  .تواند نم  رید ز یچچیه

از    چ،یه   ستین  دیبلغزد. بع  میپا  دفعه یمن هم در معرض خطرم، خدا نکند    د،یکن   فی نه از من تعر  نیبنابرا

  ف یاز من تعر  دیخواه  هرچقدر م  ستم،ین  ریپذب یآس  چیآقا من اصال ه  دیبو  دینبا  کسچ ی. ه ستین  دیبع  کسچیه

  .لغزد م  شی. همان موقع است که پادی کن

  . شود احسنت، متوقف م : نندهی ب یآقا

  . نیبله. آفر آقای شهبازی:

خداوند،    منتهاست ی چون که ب  رود که دارد م   . آن راه رود که دارد م   آن راه  شود متوقف م  :نندهیب  ی آقا

  . ذهنمن  کند جا متوقفش مکند، آن فیتعر  از کس هرکس

بزرگ کرده بود، وصل    ی کارها   لیخ   د یجمش  د، یرا هم اگر در شاهنامه بخوان  دیبله، داستان جمش   آقای شهبازی:

شما، من    دیکه دار  ییزهایچ   نیا  ۀکه آن موبدان نشسته بودند، گفت هم  دفعهیداشت.    یزدیبود به خدا، فر ا

  گرفته.  ت یکه من  دندیفهم  عن ی ن،ییدادم به شما. همه از خجالت سرشان را انداختند پا

آقا  ن یهم  قاً یدق   :نندهیب  ی آقا ول   لیخ   ی شهباز  ی است،  را تکان م   خالصه،  واقعاً دارد جهان  و   دهد موالنا 

  . روزندیپ رند،یهم اگر در معرض موالنا مردم قرار ب   رانیا خداوند حت

  بله.  آقای شهبازی:
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  .ویقولِ شما دربرابرِ دبه  میهست  یلشر یما   عنی : نندهی ب یآقا

  . نیآفر آقای شهبازی:

   ل یبود نه بر مل. حاال من خ  ویدستور، حم بر د  نی ا  دیگو که م  دی خوان هم که م  یآن شعر   :نندهی ب  یآقا

امروز واقعاً خداوند به من لطف کرد که من توانستم با     دوست دارم، ول   قدرنیا  ری خُب د  شعرها را حفظم، ول

  جان.   یمعرف موالنا  عن یحبت کنم، شما ص

  را در نظر داشته باشند، موفقند.   نیمبارزه کنند. ا و یبا د دیشان بشوند مل بااگر مردم همه  عنی

  ...  دیرا هم ملَ بخوان  نیبله. ا آقای شهبازی:

  کار به ما داده. نیدستورات را خداوند در ا ۀهم  : نندهی ب یآقا

  فرشته.  عن یبهتر است،  د،یرا هم ملَ بخوان نیا زمیعز آقای شهبازی:

خوشحال شدم    ل ی. خکنم م   ادداشتی اش دارم  ندارم چون همه   یشعر   ریمن د  یشهباز   ی آقا  :نندهیب  ی آقا

که من    فهمم  درست موالنا را، اآلن م  ی نخواند  دیکه زنگ زدم گفت   ش یو از دو، سه سال پ  دم یرا شن  تانیصدا

به   د ی. شما گفتدیبه هزار نرسان  واشیواش یبرنامه را    نی نونم. خداوند حفظتان کند. ادرست نخوانده بودم. مم 

  دار. تمام نشود. خدا نگه وقتچیکه ه  دیبن  انشی خط در م ی. شود هزار برسانم، تمام م 

  ۀ ف یتا است. وظ   ٩۴٣. بله اگر  رید  میشو م  ی. نزدمیرا جمع کرد   شیبله ممنونم حاال دست و پا  آقای شهبازی:

  . دیاجرا کن  دیی ایب د یبعد از آن شما با ر،ی است د ١٠٠٠ نی من تا هم
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    ی شهباز یبا سخنان آقا  یاز سار جهیخانم خد  ‐۶

گفت     اتفاق   لی. امشب پسرم خ بوسم ماهتان را م  یرو  زمی. پدر عزیهستم از سار   جهیمن خد  : جهیخد  خانم 

 د یشا  م، یریمامان ب  ل یو من خ  ردیب  را م   تانیخوشحالم که صدا ر کنم. واقعاً  شنومخواستم از شما تش .

  ی ها آموزش ونی کردم. مد  رییتغ  ل یخ کهن یاز ا ام، از زندگ ام راض  لیخ  زنده شدم به خدا، ول  لیخ  میگو نم

از هم  یگنج حضور  ۀخانواد  ز،یعزموالنا توسط شما، بزرگواران     زم یخواهر عز  زم،یاز دوست عز  جان یهستم. 

  شرفت یپ  ل یکرد و خ  برنامه را به من معرف  نیخانم بزرگوار ا  نیکه ا  کنم تشر م  لیخ   یاز سار   زیعز  ۀفاطم

.  م یچه بو دانم نم ریممنونم، د  ول  م،یچه بو دانم نم لرزد، . اآلن تن و بدنم م زمیزپدر ع ام کردم در زندگ

  . ممنونم. خوشحالم، مرس  لی. خ میچه بو دانم نم ریاز محبتتان. د مرس

  بهتر شده؟ نه؟  هان یفرزندانتان و همسرتان، ا ای پس روابطتان با فرزندتان،  آقای شهبازی:

  جور که جدا شدم روز عروسآن   بهتر شده و من جدا شدم از همسرم.  لیام با پسرم خمن رابطه   :جهیخد  خانم

   لیمن و خ  یرفت آن دوران برا شیخوب پ لیشده بودم و خ زندگ میتسل رفتم،یرا پذ زیچمن بود، انگار همه 

من را    ذهنبه من لطمه نزند و من   شود، م   جاد یکه ا  یی هاها را که آن صحنه آموزش  نیکردم ا  نیتکرار و تمر

  نکند.  تیاذ

   . حت میگوبد آن آقا را به پسرم نم  وقتچ یه  . حت دمیاش را بخش رفت و اآلن آن آقا و خانواده   شیخوب پ  لیخ

پسرم را دارم تا اآلن    لی من خ  با پسرم ندارند، ول  خاص  ۀرابط  چ یها هآن   کهن یاز ا  غیها رابطه دارم و دربا آن 

را ببخشد   ده یکه در گذشته داشته و د ییهاو آن رنجش   شکه پدر کنم آشنا م  ذهنکه با من  برم م  شی خوب پ

  ر یشاءاله او ادامه ندهد و اصال نرود آن مس را ان   م یکه ما رفت  ی ریو مس   میدانست نم  م،یمان خطا کردو ما همه 

و من   زمیپدر عز  میرو م  شی پ  عال  میخوب است خدا را شر. دار  کهن یو خالصه ا  می که ما رفت  یبد  ریرا، مس 

  . زمیپدر عز بوسمتان . از دور م دمیرا شن  تانیخوشحال شدم که صدا  لیخ

فرزند، چه دختر چه پسر، عالوه بر    یباشد که    ادمانی  شهی. هم دی. لطف دارکنم خواهش م  آقای شهبازی:

  اش با پدرش خوب بشود. که رابطه   دیبن ی کار ی  دیشما با عن ی خواهد؛ مادر، پدر هم م 

  ی خوب  ۀکه پسرتان با پدرشان، پدرش دوست بشود و رابط  دیبن   یکار  یجاست که  شما آن   تیموفق   نیتربزرگ

هم پدر،    دیتوان . شما نم شود نم  د یهم بن  ی . هر کارندی بب  ب یممن است آس   داشته باشد، وگرنه از نظر روح

  .خواهد پدر هم م هبچ  ول  د،یکه هست  د یباش یمادر خوب دی توان . شما مدیهم مادر باش 

  رابطه حفظ بماند.  نیکه دوباره ا کنمخودم را م   چشم. چشم. حتماً. حتماً سع  :جهیخد  خانم
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  . دیلطف فرمود  لیخ  آقای شهبازی:
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  ی شهباز یبا سخنان آقا نندهی ب یآقا  ‐٧

  ت ی شمس را باز کردم چندتا ب  وانینکرده بودم. االن د  آماده   یامن از قبل برنامه   ی جناب شهباز   :نندهی ب  یآقا

  بخوانم.  تانیبرا

  ست یمصلحت ن ییهمراهان جدا ز
  ست یمصلحت ن ییروشنایب سفر 

   
   باش  دهید مل و پادشاه  چو
  ست یمصلحت ن ییگدا شاه  پس

   
  ار یآن  خواندم  شمایرا ب شما

  ست یمصلحت ن  ییشما نیرا ا شما
   

  ا یخوان آسمان آمد به دن چو
  ست یمصلحت ن یینوایپس ب نیا از

   
  ها مطبخ که قربانست جان نیا در
  ست یمصلحت ن ییدونان نان ربا چو

   
  آن حرص و آز راه زن را بو

  ست یمصلحت ن ییمر و بدنما که
   

  بجنبان  برو دست یپا دار چو
  ست یمصلحت ن ییو پا دستیرا ب تو

  ) ٣۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

را خوانده بود.    نیخوانندۀ افغان هم ا  ی  د، یدان که م  طورن ی. همدیهم خواند  ییبا یچه غزل ز  آقای شهبازی:

  یی . «ز همراهان جدامیرا هم پخش کرد  شان یها و آهنگ ااز برنامه    یدر    میغزل را اجرا کرد  ن یا  موقع  ی

  ست» یمصلحت ن 
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هم    ر یغزل د   یکه حاال    ند،یفرما م   جان یجناب موالنا ا  عرضم به حضور شما، ما مشل اصل   :نندهیب  ی آقا

ب  ی نم  میتصم  یما همان است هنوز    . مشل اصلخوانم را م  تشیچند  و ترس    میر یب  میتوان قاطعانه 

  ؟ یور آن  ای م یباش ی ورنیا م یخواه ما م  م،یریب دیعانه باقاط می تصم یهست. 

قاطعانه   میتصم  یها تجربه کردم، پندار کمال داشتم و هنوز هم دارم و توانست را سال هان یمن خودم ا کهنیا

م  دایآدم نجات پ ردیاگر بکند  .  

  . نیآفر آقای شهبازی:

من متأسفانه    ر،یچند سطر د  ی شب … حاال    ن یرا نگذارم هم  مانیجذب ا  زیچ   ی   نیهرحال ابه   :نندهیب  ی آقا

پ  ر یآماده کرده بودم هرچه تماس گرفتم نشد، د  ی ابرنامه   ی هفتۀ قبل   شمس چون    وانی نکردم، د  دایاآلن 

  . شوممرخص م   تانبخوانم، از خدمت  رید تی چند ب  یاشعار را،  نیکردم ا یگذارعالمت 

  باده که نوشت یسحر یآنک بخورد  یا هله
  سخن راز به گوشت می آ که بو شیپ هله

   
  روح آمد نادر رو از آن هم بچش آخر م
  و هوشت یجرعه بپرد همه طرار  یبه  که

   
   به مساقات و به مست  هوش برست نیاز ا چو

  کرم باده فروشت  ر ی صد هش د  دهدت
   

  یی کندت روح سقا  ییدر اسرار درآ چو
  و خروشت یاهویافتد ز ه فل غلغله به

   
  جز از آن احمر و اصفر ر یباده د  بستان

  برهاند ز نقوشت   خواجه معن  کندت
   

  وقت صباحت آن کان مالحت قدح  دهد
  شب دوشت یکه بخورد از آن صد قدح م  به
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  یی نگو یو اگر هو  یینگو یاگر ها تو
  اموات و جمادات بجوشند ز جوشت همه

   
   زبر معدن و گنج در آن حلقه بنج چو

  ز دل مسبه کوشت   فتدی کسب ب هوس
   

  یبه دو صد چاه فتاد   یکه از شر اعاد  تو
  به آخر کرم مظلمه پوشت  دیبرهان

   
  رها کن دیآهنگ لقا کن خمش و ص همه

  وحوشت دیص نیشود ا  سر یم تیخموش به
   

  یرا بپسند   خمش یدهان را چو ببند  تو
  نگذارند خموشت مانی و جذب ند کشش

  ) ۴٠۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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    ی شهباز یسخنان آقا  ‐٨

  

  صفحه هست حساب خانۀ موالناست که درواقع اسمش هست:  یکه رو  یحساب نیا

PARVIZ SHAHBAZI FOUNDATION, INC 

که در خارج    اصطالح. کسانبه  ست رانتفاع یهست، شرکت غ  )non profit(  تیپرافو نان  ی شهباز  زیپرو  اد یبن   عنی

ا  توانند هستند م بر  نیبه  از مال  زندیحساب که حساب خانۀ موالناست پول  طور که کم کنند. همان   اتشانیو 

  .  کند مبا حساب خانۀ موالنا فرق  ونیزیتلو  عن ی TVحساب  دیدان م

کم    اتتانی که از مال دیبن  کم  دیخواه  صفحه هست. اگر شما م  یدارد که رو  رانتفاع یموالنا حساب غ  خانۀ

  . دییبفرما ادداشتیصفحه هست  یهست که رو   نیحساب هم  د،ی کن

ادامۀ کارمان، متأسفانه    یمهم باشد برا    لیخ  م یکن که ما فکر م  رانیاز خارج از ا  تی را هم عرض کنم که حما  نیا

نفع خودتان است هم  قانون جبران» که هم به  یدر «اجرا   دیبن  ینظر  دیتجد  یشما    دوارمیکم است و ام   لیخ

  .دیکه دوست دار یانفع برنامه به

که به ما    ییهااوقات کارت   ل یاوقات، خ  گاه  میگو اوقات، نم  لی. خ د»یرا فراموش نکن  یجبران ماد   «قانون

و با  )expire(  ریاکسپا  دیاداده را تجدشماره  دیزنگ بزن   دیشده  ما بده  دیاطالعات جد  د،یکن  دیاش  که    دیبه 

  .  دیزن متأسفانه نم
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به تلفن من که اآلن نشان خواهم    تواند را ادامه بدهد، حتماً م  تشیعضو  خواهد هست که نم  شما کس   نیب  اگر

ا  ایبفرستد    )text(تکست    ایداد زنگ بزند   را تمام کن   تی که عضو  دیکند بو  لیمیما ا  لیمیبه  کنسل    دیمن 

)cancel(  و ما فوراً کنسل م د یکن میکن .  

  دفعه یشده.    )expire(  ری لطف کنند متوجه بشوند که کارتشان اکسپا  دهند را ادامه م  تشانیکه عضو   کسان

متأسفانه    میبه شما زنگ بزن  میو ما هم وقت ندار  شودم   )expire(  ریتا کارت اکسپاتا، پنجاهچهل  تا، س  دینیب م

 م، یکن را م   مانی و حداکثر سع  میاوری دانش را خانۀ شما ب  نیا  میکن م   که ما سع  طور ن ی همکه    دیما هستو ش

صورت خدمت شما ارائه   نی برنامه به ا نیتا ا کنند ها نفر کار م ده میبو دیدان که اآلن م طورن یتنها من، همنه

  . شود م

کار را    نیاجرا کرد، ما اآلن ا  نترنتیا  ق یبرنامه را از طر  نیا  شود که م   ییهاکانال   ای ها  اصطالح راه تمام به   در

  د یکه شا رید  ی هاباکس   ، بعض ) Roku(، روکو  )Facebook( بوکس ی، ف)YouTube( وب ی وتی  ر ید   عنی.  میکن م

  . هاست پاکستان ایها مثال افغان  یبرا  د،یشناس  شما نم

ها به شما ارائه  آن   قیبرنامه را از طر  نی. ما ادیآپ شما اسم ببرتلرام، واتس  دانم ما، نم  تیساوب   خالصه

  ی برا   م،یکار کن   مینرو  نیپس از ا  ر ید  میکار بشو  نیما مشغول ا  دیاجازه بده   کهنی. و اعالوۀ ماهواره به   م،یده م

  .  میشما پول ماهواره بده

 نیمتأسفانه و اگر نکنند ممن است ا  کنند موضوع توجه کنند که نم  نیهستند به ا  رانیکه خارج از ا  ییهاآن

  .م یها را ادامه بده برنامه  میو نتوان  ندیبب  بیما آس  تیفعال

  دهند قدر مآن  ای  رید  دهد م   کس  یباالخره    ندیگومردم م  ترش یبه آن حالت که ب  میاکه برگشته   دیآم  نظربه

  . ستین ی طورنینَه ا د،یآ که اصال اضافه هم م 

از هماران ما    یاد یکه در خارج فعال باشد. امروزه تعداد ز  میخانۀ موالنا هست   ی   جادیما دنبال ا  حالهربه

اند در تمام جهان خوشبختانه و و پخش شده  کنند صحبت م  یرا به خوب  هستند و زبان خارج  رانیخارج از ا

  . کنند زبان آن مملت را خوب صحبت م

فرانسه، کشورها   میدار  کسان آلمان،  اسپان  ییکشورها  حت  ،یناو یاساند  یدر   ) spanish(   شیاسپن   ،ولیکه 

اند،  گرفته   اد یزبان را خوب    هان یکه ا  ا،ی ما، استرال  میآدم دار  د ییشما بو  ن یاصطالح، ژاپن، چبه   کنند  صحبت م

  را خوب بلد هستند.  فارس باناند و زبرنامه هم بوده نیها با امدت  کهن یبا توجه به ا
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ر ارائه بشود. خُب موالنا مقدا   ی  ها ن یمثال به چ   ن یبرنامۀ موالنا به چ  نیکه ا  دیشما حساب کن   ، فارس  پس

و بارها    میاشما پخش کرده   ی موالنا را ما برا  ات ی اب  نیبهتر  د،یاکه شاهد بوده   طورن ی. و هم شود م  موقع جهانآن

  .  میاتکرار کرده 

  ن ی. پس استیاگر درست ن  شود؛ درست م تان زندگ د،یبه کار ببر تان و در زندگ  د ی توجه کن هان یشما به ا اگر

   هستند، کانادا هستند حت   ایکه آمر  است. کسان   رانتفاعیهست، غ  )non profit(  تیپرافحساب، حساب نان 

  کم کنند.  اتشانی لما  عنی )tax( از تَکسشان  توانندنظرم مدر اروپا هستند به 
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  از تهران  بیننده خانم  ‐٩

تهران   برنامه به من کم کرده. من از حوال  ل یخواستم از شما واقعاً تشر کنم. خ  یشهباز   یآقا  :نندهی ب  خانم

  کننده بود.  من کم  یبرنامه برا  نیا ل یخ لیدر روستا هستم. واقعاً خ  رم،یگ تماس م

من تنها ماندم، با     رفتند، ول  ا ی از دن  شیشان چند وقت پهمه   شانیبودند، البته ا  ی مذهب  لیام خ خانواده  من

  برنامه به من کم کرده.   نیا لیخ  لیتنها ماندم خ  لیمن خ کهنیا

به    لی . خدانستم من نم   یز یچچ یاز موالنا ه  بلد نبودم، حت   یز یچچ یاصال ه  ست،ی چ  دانستم لحظه را نم   من

  رفتم،  م  کنم فکر م  زهایچ  نیواقعاً همۀ ا   ول  ، یمذهب  ی زهایچ   ن یهم  ی ادعا کردن، بر  ی برا  رفتم  ها ممان 

ام چه آمده   یکنم، من اصال برا   زندگ   یچجور   د یمن با  که اصال  امهد یبرنامۀ شما فهم   نیام در ااآلن آمده    لیخ

  . ایدن

دوست  ،ی شهباز  ی آقا  من م   میهاهمۀ  جمع  فال   شیپ  کردم را  که    گرفتم، م   شانیبرا  اَل  ی هاخودم،  بعد 

  کردم؟  کارها را م  نیچرا من ا  دادم، من انجام م  یخودی ب  یچقدر کارها   گفتم م   آمدم خودم به خودم م   آمدم، م

  چ یمن، اصال از ه یتمام شد برا  زیچهمه   ز، یچاآلن همه    ها واقعاً به من کم کنند ولهمه توقع داشتم که آن   از

به   کنند م   سع   لیکه هستند خ   شانیام چندتاخانواده  ندارم، حت   به کس  یکار   چ یتوقع ندارم، اصال ه  کس

من واقعاً افسرده نشدم، من    ول گذارند، م ی برا ییهاحاال اسم   زیچ   یو،   یافسرده شد ند یگو من که، اصال م

  ها افسرده شدم.نظر آنبه  کردم! ول دایکنم، پ دایپ دیکه با یزیتازه آن چ 

و رو کرده، اصال    ریمن را ز  اصال زندگ   عنیبرنامه    نیاز شما تشر کنم که ا  یچجور   دانم واقعاً نم   یشهباز   یآقا

  ی برا   نیبردارم، فقط قانون جبران است که واقعاً ا  امهم که در زندگ    قدم  نیهم که بخواهم، اول  یکار   نیاول

  رفتم،  که م  ییهرجا  ،یاحتمًا آن قانون جبران را، چون من هر کالس، هر مدرسه  دیمهم است که من با   لیمن خ 

  خواندم،  نماز م   قدرن یکه من واقعاً ا  میبو  یچجور   دانم اصال نم  یاهمچون برنامه   ی  توانستم نم   وقتچیه

 کردم،  م   اشتباه   ی چقدر کارها  یوا  گشتم، م   هامان   ن یروز دور اشبانه   رفتم،ها م به مان   گرفتم، روزه م

  که  ندی فرماکه حضرت موالنا م  ستیکه نماز چ  دمیاآلن اصال فهم  ول

  وقت آمد نماز و رهنمون  پنج
  صالة دائمون  را ف  عاشقان

  ) ٢۶۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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لحظه باشم. اآلن    نیکنم، به هم  لحظه زندگ  نیبه هم  دی که من با  یالحظه   نیلحظه هست، هم   نیمن» هم   «صالة

  م ی گو درست م  م،یگو چه دارم م  دانم ام، تندتند نم ذره هل هم شده  ی  دیاصال، اآلن البته ببخش  یشهباز   یآقا

  نه؟  ای

  . د ییگوخوب م   لیخ  آقای شهبازی:

گناه نکردن،    نی روزه هم  ست،یروزه چ   ست،یچ    زندگ  ست،یلحظه چ   دم یواقعًا اآلن من فهم   ول  :نندهیب  خانم 

  برنامه جالب شد.   نیا میبرا  لینکردن، اصال خ بتیغ

  ر ید  ل یکه خ  ی روز  یشان با هم البته درعرض چند روز، بعد من  رفتند، همه   ایام از دن که خانواده  زمان  من

را که باز    ون یزیشده بود، آن موقع تلو  میبرا  منظرۀ سخت   لیواقعاً خ   ر یناراحت و نگران بودم و تنها بودم و د

  کردم با برنامۀ شما آشنا شدم.

   ی دوست ندارم،    ز یچچیه  ریروم، گفتم که نه من دب   هرچه از من خواستند که من دورهم   آن به بعد ه  از

چه    یاصال برا  دمیبرنامه بلند شوم، من تازه فهم  نیمحال است که از ا  ریکردم که من عمراً د  دایپ  یابرنامه 

  ! دیچه من را آفر  یخدا اصال برا  ا،ی آمدم دن

  ،  داشته باش  زندگ   ،خانه داشته باش  دانمشاءاله که نمان   گفتند م  کردند من را دعا م  وقت  کردم فکر م  من

در    زیچمن همه   دمیاآلن تازه فهم   ول  د،یکن من م  یدعاها را برا  نیندارم که حاال شما ا  زیچچ یمن ه  گفتم من م

چه اصال   یابر  کهنیخودم باشم، به خودم فکر کنم، به ا یرو  قطف  دیمن اآلن با  کهنیفقط ا  ر،یدارم د  ایدن  نیا

  . کنم م  من دارم زندگ

  ن یببخش من را، من ا  ایخدا  میگو اصال م  نشستم، روز چهل، پنجاه روز م ها شبانه مان   رفتم مدام مدام م   من

من با خدا    کهن یکه خدا درون من بود و من از او خبر نداشتم و ا   وقت  کردم؟ چه م   یرا برا  ی خودیب   یدعاها 

   کردم؟ زشت را م  یکارها  ن یبود، من چرا ا تر یبودم، از رگ گردن به من نزد ی

  : میگو م قدرن ی. من اخواهم معذرت م  ل یخدا خ از

  زبان  ابدیمن   یسر هر مو گر 
  ان یدر ب دیایتو ن یشرها

  ) ٢٣١۵ تیششم، بدفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو

  . ... ) نندهیخانم ب ۀی (گر کنم، خدا را شر م  روم به سجده م ای کنم واقعاً خدا را شر م طورن یهم
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ا  ای خدا  میگو م   ای سفرۀ موالنا    ن یکه من را به ا  اورم،ی ب  یجا   شر تو را به   ی را چجور  انیپای راه ب  نی تو البته 

ام، هرچه  هرچه که نوشته   ام ولنخوانده  ترشیب  ییهم من ندارم، من تا ابتدا  یاد یاصال من سواد ز  ، یدعوت کرد 

را بخوانم.    ی زی چ  ای   سمیرا بنو  یز یکه من بتوانم چ  شود نم  باورم من اصال    ا یخدا  م،یگو  م  گردم برم   سمینو که م

  است.  واقعاً معجزه اله

  . دهم را گوش م شانیهاغام یبار پ نیواقعاً من چند  دهند م غامیکه پ ییهان یهمۀ دوستان، از همه کس، ا از

که     کس  میگو دزد، م  میگو ام را البته نمکم است، من ماهواره   ل یهستم که ماهواره خ  ییمن در جا  ،مدت   من

 نیا  قدرن یا  ها،غام یپ  نیا  قدرنیاصال ا  هانیبا تلفن با ا   بود ماهواره نداشتم، ول   الزم داشت برده، من چند وقت

که هست که من    ییهامثال همۀ وقت  دیبا  ی که چجور  نمی تا بب   دهم گوش م   نمینش بار م  نیچند   عنیها را،  حرف 

مثال حاال چهارشنبه، توانستم    توانم م  با گوش  . ولستیهم ن  ونیزیکه هستم ماهواره که ندارم تلو  ییاآلن جا

  که گوش کنم.  د یای ها بآن روز برنامه  یفردا

صحبت کردم    یچجور  رید  دانم نم  ریکه من د  دیکننده است، ببخشبرنامه کم   نیا  ل یواقعًا خ  اآلن واقعاً   ول

کم    لیخ   د،یشما واقعاً به من کم کرد  کنم، من تا عمر دارم از شما تشر م  کنم، و واقعًا از شما تشر م

وا  یشهباز   یآقا   ول  م،یبو  ی چجور   عنی  د،یکرد  یاد یز   د یممنون ببخش  ل یخ  کنم، از شما تشر م   قعاًمن 

  وقتتان را گرفتم، اگر بد صحبت کردم.

  .دیصحبت کرد . ممنونم. عالعال  ، عال ،عال آقای شهبازی:
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    یشهباز  یسخنان آقا ‐١٠

   ی   یاز رو   حفظ کرده باش   کهن ینه ا  ،ییبو  دیآ هرچه به دلت م  رید  ، است که خودت باش  نیا   عال  صحبت

 ن ی ا  کند م   ه یها گرموقع   بعض  افتد، پته م به تته   ردیگکه زبان آدم م   نیصحبت هم هم   ن ی. و بهتربخوان  یز یچ

  است. لیاص

و «زمان»   دیده م  صیتشخ   قت ی خوب است که با خواندن موالنا شما خرافات را از حق  ل یخوب بود. خ   لیخ

  خرافات است.  

  روز نَقد است ز، یتبر  شمس
  دوش است  ثِی به چه در حد عاَلم

  ) ٣٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د ی نبا نیلحظه. بنابرا نیا د،یو از خرد کل استفاده کن  دیخداوند، وصل بشو  ای به زندگ دیتوان لحظه شما م نیا

خداوند با    شهیبهتر است و هم  سال دعا کن   ی روزها   بعض   ای  شود فردا م   شود، زمان نم  نیکه ا  دیفکر کن 

  . دیباش جاخداوند با شماست هر دیگو قرآن م ۀ یطرف آ  یشماست. از 

وهو»   «. … نْتُمنَما كيا مكعم  

 .» د…یاوست با شما، هرجا که باش «و

  ) ۴  ۀی، آ)۵٧(  دیسورۀ حد م،ی(قرآن کر

اآلن    بهتر است ول   زمان دعا کن  نی. اکنند جو موها جستها، در زمان مردم خدا را در مان   ریاز طرف د  و

  لحظه.  نیوصل شد، هم  شود لحظه م نی! نَه، به خداوند استیلحظه خداوند ن  نیکرد، چون ا شود نم

  م یکن خرافات است که ما در ذهنمان درست م  نی. ادیوصل بشو   به زندگ   دی که شما نتوان  ستین  یالحظه   چیه

دورش    ا ی  می دست بزن  ای  می نی ها بست بنشمان   بعض  میبرو  ا ی  می ها دعا کنمان   در بعض   میبرو  دیکه ما با

  . ستیدر مان ن خواهد، نَه، مان نم میبرد

. ست ین  دهد ذهنمان نشان م  ند،یب . خداوند از جنس آن که چشممان م ندیب که چشممان م  ستی ز یچ  «مان»

  . دیکن است که شما اصل را از خرافات جدا م نیا های گر از روشن  ی نیپس بنابرا

در    لحظه نباشد، زندگ  نیلحظه نبوده که خداوند در ا  نیموقع ا  چیاست. ه   لحظه زندگ  نیاست که ا  نیا  اصل،

که نَه، سه روز   دهد ذهن نشان م نی. بنابرادیکن لحظه تجربه م نیرا در ا  شما زندگ شهیلحظه نباشد. هم نیا

  دعا کرد!  دیبا رید



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۳-۱مشار

  25صفحه: 

  .  دیکن دعا م ذهننَه شما با من  کند، خودش م  یبرا  موقع دعا را هم زندگ آن

  است و هالک  انیدعاها کان ز بس
  پاک  زدانی نشنودکرم م وز

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

. خدا را شر که  کند ر خداوند بشنود و ما را هالک ماگ  زند م  انی که به ما ز  میکن م  ذهندعاها با من    لیخ

از رو   شنود نم از کرم،  نم  یپاک آن دعاها   زدانیبخشش،    ی و  را  تمامش   باًیما تقر  ی. تمام دعاهاشنود ما 

  . شود م ذهنمن  لۀیوسبه

خدا    یفالن کار را بن! آقا شما آخه برا  دانم نم  ایکن! خدا  لیدشمنان ما را ذل  ایرا بده! خدا   نیبه من ا  ایخدا

کار را    نیا  ا یخدا  ییگو م   پر از دردت، ه  ذهنمن   نیوسط؟ با ا  نیا  دیاکاره ! شما چه د؟یکن م   نییتع  ف یتکل

  آن کار را بن!  ا یبن، خدا

ا  ، با زندگ  کن نم   ی خودت را مواز  چرا اگر  باور دا   دیهمه معتقد هست   نیبا خدا که  لحظه    نیا  د؟ یرو واقعاً 

  !  ستمیبو بلد ن م،یو تسل ییرا بده دستش با فضاگشا  ارتی اخت

  ، کردن به زندگ  ن ییتع  فیتکل   قیرا، که از طر  دهنفن من   خورند، آن فن را م   یاعدّه  ی   کنم هم عرض م  باز

بذار، من شب و روز به فکر    رانیمن و د نیب  تفاوت   ی ماهه به حضور برسان!    یمن را    ای به خدا که خدا

  حضور هستم!  نیا

  د ی. شما باشود اجرا م مشی هر لحظه، تصم ردیگ م میتصم  زندگ   عنی کند فکان» کار م با «قضا و کن  نیا نَه،

  ه ی! در ضمن من مثل بقشود به حضور برسم، نم   دیعجله دارم با  خواهم من االن م  کهنیا  . نَه دی تابع آن باش

است گولش  ذهنمن  یهای همه باز  هان یا ،ی طورنیا شود عجله دارم! نم رسم، ها من زود به حضور م ستم ین

  . دیرا نخور
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  26صفحه: 

    یشهباز یو همسرشان با سخنان آقا  ننده یب  یآقا ‐١١

را از دست دادم، توکلَم به خدا    زمیچهمه   ام بعد در زندگ  نم،یب تان را دارم مبار هست که برنامه   نیاول  یبرا  من

خانمم برنامۀ شما    کهن یواقعاً؛ اول ا  نمیب هست که دارم م    برنامۀ شما را چند وقت نیهم    قول گفتنکم شد. به 

 ام  ذهنمن   نیاز شما چار کنم ا  رمیب  ییخواستم راهنمااست.    یخوب  لیبرنامۀ خ   نی کرد، واقعاً ا  را به من معرف 

  من در خدمت شما هستم.  د، ییبه من بو یز یچ  ی دیببرم، شما لطف کن  نیرا از ب

تا آخر گوش بدهبرنامه   دی بله، شما با  آقای شهبازی: اول  از  اآلن    ن ی. همدیعجله نکن   د، یحوصله کن   دیها را 

  د، یبرنامه گوش کن  ن یخانمتان گفته به ا  کهن یا  ن،ییپا  دیی ایاصطالح از آن باال ببه   کردم، را عرض م  ن یداشتم هم

و    دی فهم که شما نم  دیو نگفت  م؛یگو م  ی به شما تبر  دیکن کار را م   ن یواقعاً ا  نییپا  دیشما از پندار کمال آمد

صبر    د،یو صبر کن   دیبردار  ادداشت ی  دیگو موالنا چه م  دینیبب   دینی . اآلن بنشرسدو عقلم م   دانم من خودم م

 صبر صبر، ه  دیتأمل کن .  

  صبر کردم.   لیواقعاً خ یشهباز  یصبر کردم واقعاً آقا لیخ  : نندهی ب یآقا

    د؟یآخر برنامه را هم گوش کرد آقای شهبازی:

  . کنماستفاده م  واقعاً دارم کنم، وقت است به برنامه دارم گوش م   لیبله خ  : نندهی ب یآقا

  .شود درست م د،یخب پس صبر کن  آقای شهبازی:

  اجازه هست خانمم با شما صحبت کنند، اجازه هست؟  : نندهی ب یآقا

  . کنم خواهش م  د،یدار ار ی بله اخت آقای شهبازی:

  ممنون.  لیخ  د؟یسالم، حال شما، خوب هست : نندهی ب خانم

  موالنا.   یسوبه دی کرد ییممنون که همسرتان را راهنما  لیشما؟ خ دیسالم، خوب هست آقای شهبازی:

  خداوند لطفش را شامل حال ما کرد.  ر یتالش کردم باالخره امشب د لی: خ نندهیب خانم 

  به برنامه؟  دیکن ممنونم. شما خودتان گوش م  کنم، خواهش م آقای شهبازی:

  ام.گرفته  جهیواقعاً هم نت  کنم هست که گوش م تمن بله، چند وق : نندهی ب خانم
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  27صفحه: 

شعرها را    نیا  دیخوان . مد یاشعار عمل کن   نیبه برنامه و به ا  میمتعهد باش  دیبا  ن،یآفر  ن،یآفر   آقای شهبازی:

به خودتان نگاه    دیشعر را نگاه کن  د،یبا خودتان باش  عنی. تأمل  دیتأمل کن  دینیبنش   د،یعجله نکن   دیخوان م

  :دیگو م  د،یگو را م   نیا ن،یخوب ا  لیکه خ  دییبو د،ی کن

ه نیتوست ا فعلم یهاغُصم  به دد  
  اْلَقلَم قَد جف بود معن نیا

  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی چه فکرها  زنم؟ به خودم ضرر م   ی خب من چجور  زند؟  ضررها را به من م   نیواقعاً اَعماِل من است که ا  ایآ

دائماً در مورد    یچطور   دینی بب  د؟یکن م  منف  یچه جور فکرها  دینی بب  د،ی نیرا بب  تانی ضررزننده است؟ و فکرها

.  دیریگ م  بیع   د،ینیب م  بی ع   ای   دیکن انتقاد م  ئماً. دادی کن در مورد اصالح خودتان فکر نم  د، یکن فکر م   رانید

همه    نند، یهمسرتان هم صبر کنند در خودشان بب   د ینیرا در خودتان بب   هان یتأمل. اگر شما ا  ندیگو را م   هانیا

بد هم حفظ کنند از جمله همۀ ما    یهان ی خودشان کار کنند، خودشان خودشان. و خودشان را از قر  یرو   دیبا

  . دیکن  شرفتیپ دیتوان کنند، شما هم م شرفتیپ توانند بذارد و م  تواند بد م ری ما تأث  یرو نیقر عن ی ، عنی

ببخش  :نندهیب  خانم  با  یشهباز   یآقا  دیبعد   را گرفت    دیمثال را شعرش    ق یطر  نیاز هم   کهن یا  ایکتاب موالنا 

  ون؟ یزیتلو

   ل یها مخصوصاً از نهصد به بعد واقعًا در خبرنامه   نیاز ا  لیهست. در خ   کاف   ونیز یتلو  نینه، ا  آقای شهبازی:

 ت، یب  صدی س  م،یما موالنا خواند  تیب  صدی س  یهم باال   شانیها لیها من پنج ساعت صحبت کردم و در خ از برنامه 

  د ی . شما بادیتمام زورتان را بزن  ریشما هم د  ول  ،ی آدم عاد  ی  یبرا  نیاست ا  نیسنگ   دانم من م  تیب  صدیس

  سادگ  نیبه ا  ن،یبا ا  دیری ب  کشت   رد،یب  کشت  خواهد نفر م  ی  کهنیمثل ا  د،ی را جمع کن  تانی واقعاً انرژ

اگر و    ستین  ی زیچ   جا نیکه ا  ند یگو م  رسد بعد زورشان نم   رند،یگ سهل م    لیخ  ها و بعض   هیقض   نیا  ستین

  .  کند دوباره آن پندار کمالشان فن را اجرا م م،یدی فهم بود ما م

حاال که   دم؛یفهم من م   گفت، م یمثال شهباز  مهم زِیاست که اگر چ  ن یفن پندار کمال ا  ی اجرا  یهااز راه   ی

  ز ی چ   ی . اوال  زنند حرف نم   سادگشعر موالناست و بزرگان به  نی. نه، نه، ادیگو پس دارد مزخرف م  فهمم نم

 ت ی اهم  اتیبه ادب  است، و   فی مردم چون کتاب نخواندند اکثراً ضع  اتِی دارد و ادب  اتیسدّ ادب  ی دارد،    اتیادب

  ،  بزرگان مثل فردوس  یهاماست. حرف   اتِی فرهنگ ما در ادب  کهنیا  یمهم است برا  لی خ  اتیاند. ادبنداده

از آن    د؟یکن . توجه ممی بفهم  میتوان نم  م،یندان  اتینوشته شده، اگر ما ادب  یمثل حافظ، مثل موالنا به زبان ادب

  . واش یواشی  دیگذر سّد هم م
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  28صفحه: 

را    هان یبود، مشل بود، خُب ا  دیحدود هشتادتا واژۀ جد  دم،یبرنامه را د  نیها من اموقع   بعض  یاهر برنامه   در

  . رندیب ادی  توانند م جیتدربه ول انند،د نم  یمردم عاد 

  قطع هم شد.   بله

  

  

    یشهباز  یسخنان آقا ‐١٢

  ر ید   ی.  دیعجله نکن  کنم خواهش م  کنند،  که تازه شروع م   کسان   ی بود برا  یصحبت خوب   ول  آقای شهبازی: 

تر  زرنگ   ران، یهستم بهتر از د   خصوصآدم به    یمن    م ییما بو  کهن یعجله کردن است و ا  ، ذهنمن   ی هااز فن 

 ست ین  دهم، انجام م  روزه ی بدهد، من    نجاما  ماهه یرا اگر    یهرکار  هرکس  ران،یداناتر از د  ران،یاز د

  . یطورنیا

فقط خودش   کند فکر م ذهن. من انندد که همه م دیری را هم در نظر ب نی. درضمن امیهم هست  هیشب  لیخ  ما

  باً ی به مردم و تقر  دیبه مردم. شما احترام بذار  دیممن است اعتبار قائل نشو  ذهنعنوان من شما به  داند، م

نباشد که شما    یطورنی. ادی گوش بده  شانیهابه حرف   د، ی. معتبر بداندیتمام مردم را اندازۀ خودتان حداقل بدان

  مردم که!  ستند یبلد ن ی زیکه چ  دیخودتان را بشنو  یهافقط حرف 

که    میدار  یها ما فرزند موقع   اطرافمان هست. گاه  میخواه  ها هرچه که ما مموقع  بعض   دیدرست دقت کن   نَه،

  ی ها ما آدم  لیم! در فا فهمد نم   یزیکه چ  نیا  ر،یکه آن بچه هست د  نیخردمند است ما هم فقط به فکر ا  اریبس

قول معروف  بدهند اگر به   ادیکه به ما    دبدانن  ییزهایچ  یممن است باشد، دوستان ما ممن است    ییدانا

  .می متواضع باش  دیتوجه کن م،ی باش من» م ی«ن  می«من» نباش

ها  به آن   یاعتبار  کهنیا  یبرا   م،یریگ نم   م،یریب  ادی  میتوان دوروبرمان م  نیها هم آدم  لیرا ما از خ   زهای چ  لیخ

  . میریب میتوان م  ادی  می. دقت کندانند . چرا مدانندچه م  دانند، نم  می ستیقائل ن
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  29صفحه: 

  از کرمانشاه   ننده یخانم ب   ‐١٣

 بودم که بارها و    کس  عنیقشنگ شما.    یهادرس گرفتم از برنامه   ل ی. من خیشهباز  یسالم آقا   : نندهیب   خانم

  زدم  م  دیبا  میبود  ریدر مسافرت و در مس  حت  اگر  دیجا باآن  داد که اذان م  ییبارها قرآن را ختم کردم، هرجا

  م.  آرامش دار لیخ  لیبردم، اآلن خ  یپِ تیع. خالصه خدا کمم کرد به واقخواندم  نمازم را م یاگوشه

مهربان و   یبه لطف خدا ها بدتر شده، ول بوده، اآلن هم اگر فکر بنم همان چالش  ام ها در زندگچالش   لیخ

به    ، قشنگ  نیبه ا  دهد،م   حیواقعاً توض   یجور ن یا  مانیشعرها را برا  نیمثل شما که ا  یز یحضرت موالنا و عز

  . یشهباز یگرفتم آقا   ادیها را درس  ل یآرامش گرفتم، خ  لیخ  ،واضح  نیا

شما، من از کرمانشاه    لیهم با شما تماس گرفتم با موبا  ریبار د  ی ام را از دست دادم.  ساله   ٢۴من پسر    عنی

آمد و خالصه    ش یپ  شیبرا یاحادثه    یقهرمان جهان بود،    ی شهباز  ی. پسرم آقا میرفت بو  ادم ی  زنم،  زنگ م

  .  ١٣٩٣  لرفت. اآلن هشت سال است. سا نیم، از ببه گذشته برو خواهم نم

ا  اآلن ا  . به لطف خدا و بزرگشدم م   اگر برنامۀ شما نبود واقعاً روان  عنیشما،    یهابرنامه   نیبا    ن یشما، 

ساعت گوش    چهار وستی. اآلن هم دوست دارم بزیعز  ی شهباز  ی آقا  دیآرامم کردند. لطف دار  ل یها خبرنامه 

چهل   نیونه سالم است، چون اآلن چهل سال است ازدواج کردم، اها واقعاً خب پنجاه موقع   بدهم، منتها بعض 

  پر از چالش و مشالت بوده.  ام سال واقعاً زندگ

ه  گفته اصال ب  یشهباز   ی نه، آقا  میگو م   گردم، به گذشته بروم، باز برم  خواهم ها مثال مموقع    هم بعض  اآلن

  .  دیدر لحظه باش د، یدر حال باش  د،یفکر نکن ندهی گذشته و آ

اله طول عمر باعزت به خودت و  شاء . خداوند انزیعز  یشهباز   یکنم آقا   تیخواستم قانون جبران را رعا  فقط

  شماها طول عمر باعزت و سالمت   همۀ   یاله براشاء گنج حضور، ان  یبرا  کشند که زحمت م  ات، کسانخانواده

  . زیعز یشهباز  یآقا دیبدهد. لطف دار

  .  نی. آفردیبر شما که موفق شد نیآفر آقای شهبازی:

ا  ستیب  یشهباز  یآقا  دیشا  :نندهیب  خانم است  م  نیسال  را  اوا  نم،یب برنامه  م  لیاز  متوجه    دمیدکه   اصال

در   م یونرفتار شد و دوسال گ  ی جور آمده، که پسرم آن   شی پ  مانیمشل برا  نی. بعد اآلن ده سال است اشدم نم

طور  به   ریسال است د  ی   دیگذرد. اآلن شا م   انی آن جر  یرفت، و ده سال است از رو  نیزندان بود و بعد از ب

  .دهم گوش م کنم،  نگاه م  شیهم
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  30صفحه: 

که از درونم    آرامش  نی. اام راض  لیکردم، خ  دایآرامش پ  لیخ  کنم، شعرها را تکرار م  سم،ینو را م  شعرها

خ  نم،یب م به خدا وصلم.  آن لحظه  آقا  لیواقعاً در  خوشحالم باشما صحبت   ل ی . خزیعز  یشهباز   یممنون 

  .  دیهست  زمی. عزکنم م

  

  

    یشهباز  یسخنان آقا ‐١۴

 م یشو متوجه م   م،یکن را تجربه م  زندگ  م،یشو و وصل م  م ینیب را م  قتیکه واقعاً حق   میرس م  ییبه جا  وقت

به قدرت،    دنیبه کنترل، چسب  دنیچسب  زها،یبه چ   دنیچسب  دیتوهمات بوده که به ما مسلط بوده، با  یسر   یکه  

  شدند. ذهن مهم  در  هان یا ستند،ین  مهم  زیاصال چ هان یا میرا رها کن هانیا

هستند، از جنس خدا هستند، ما    ها از جنس زندگ که انسان  میابی ها را دربانسان  دیها هستند، باانسان   مهم

به آن    ذهنرا که من   یز یهرچ  ول  م، یارتعاش کن   به زندگ  میتوان م   م، ین یها بب را در آدم   خدا را، زندگ  میتوان م

شما، واقعاً    د یعمل کن  رید  د یجا باهستند، آن   توهم   هانی واقعاً ا  می نیب که م  ییجا  ی به    م یدیرس  وقت  ده،یچسب

  . دیآزاد بشو

  م ی کن  دیدوباره تقل  دیآشار شد که من در توهم بودم، نبا  موضوع  ی  قتِیحق   . وقتمیکن از ما عمل نم  بعض

  !  کنم؟ همه حرص دارند، خُب نکند من اشتباه م کنند، جمع همه کنترل م   کنند، م یطور ن یکه جمع ا

.  کند  که جمع دارد اشتباه م   دیبدان  د،یخودتان کار کرد  ی سال رو  ستیشما ده سال، ب  د،یکن شما اشتباه نم  نَه،

را    ی زیچ    یحرصِ    دوند، همه دارند م   کند، م   ه یتونِ حمام تشب  ا یرا به گولخن،    نی که موالنا ا  ا یبازارِ دن   ن یدر ا

م  م  خواهند  دارند،  م  عجم  دخواهن کنترل کنند،  ب   قدرت  خواهند  کنند،  دست  ااورندیبه  ارزش،  را    هان ی. 

  .دانند م

.  د یاز توهم، از کنترل، از عشق به قدرت، شما برنده هست  دیکن م  زیهستند، نَه شما. شما پره  در توهم   هانیا

  .د ی عمل کن دیقدم جلو بذار ی  د،ینکن  دیتقل  رید دیدیرا د  قتیحق  وقت
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  31صفحه: 

  ی شهباز  یبا سخنان آقا )١١( ننده یب  یآقا ‐١۵

  ام.شرمنده دیبود با شما، ببخش شرمنده، من ارتباطم قطع شده  یشهباز یآقا  : نندهی ب یآقا

چار    دانم مسمت، ن   نیبه ا  میایپاک کنم که واقعاً بخواهم ب  ریرا د  ام ذهنمن  نیا  خواهم من م   یشهباز  یآقا

  کنم؟ 

. شما  دیپاک کن دیتوان شما نم د،یحرف نزن  کنم اصطالح خواهش م ن یبا ا ی طورنی شما اول هم  آقای شهبازی:

من    د ییموقع نگو  چیکار را بند. ه   ن یا  خداوند و زندگ   دی و اجازه بده  د یبشو  میتسل   د،یبرنامه را گوش بده

  . زند م  رفشما ح  ذهن اآلن من  د، یتوان کار را بنم، شما نم نیا خواهم م

  د، یادامه بده   مدت  ی .  دیهم صبر داشته باش   د، یتأمل کن   دیشما هم حزم داشته باش   ر،یکردم خدمتتان د  عرض 

تندتند   دی ریهم اندازه نگ تان ذهنکش من اصال با خط  د،یادامه بده یطور ن ی دو سال. هم د یصبر کن دوسال ی

  د، ی . اصال سؤال نکنستیآن حضور ن  دیکن م که اآلن شما با ذهنتان تجسم    ی. آن حضور دمیکه من به حضور رس

  د، یریکش اندازه نگ با خط   ه   د، یدست از سِر خودتان بردار  د، یکرد  دا یراه را پ  نیجلو. اآلن ا  دیبرو  ی طورن یهم

مطمئن    م،یبن   یطورنیا  یطور ن یا  میباشاه و دمبِل بردار  میبرو  روز هم   یکه ما    دی جلو. مطمئن باش  دیبرو

  . دیخودتان کار کن ی رو  دی. دو سال صبر کندهد اثرش را فوراً نشان نم دارد ول رکه اث دیباش

  هست که من از اآلن شروع کنم؟  شما اآلن راه حل : نندهی ب یآقا

  .دیبه برنامه گوش بده آقای شهبازی:

  باشد.  یز یمثال چ ی دهم، به برنامه دارم گوش م  : نندهی ب یآقا

نکات مهم را    دیدفتر بردار  ی   د،ی . به برنامه گوش بدهستین   یز یچ  رید  ست،ی ن  ی زینه، چ   آقای شهبازی: 

. میکن پخش م  ون یزیدر تلوما هم    آورند نکات مهم را درم  برم، . اتفاقاً دوستان ما حاال اسم نم دیکن  اداشتی

نه، به زبانِ هم  . زحمت  کشند زحمت م  آورند، درم  وگوفت سادۀ گ  نی نکات مهم هر برنامه را به زبانِ شعر 

  . میکن و ما پخش م کنند درست م دئو یصورت وبه  کشند، هم م یاد یز

  . یشهباز  یحتماً حتماً. واقعاً وجودتان آرامش است آقا   کنم، کار را م نیحتماً ا : نندهی ب یآقا

جا  . از آن میگذار را م  هانیا   یر یدر کانال تصو  د،یدار  اگر به تلرام هم دسترس   کنم، خواهش م   آقای شهبازی:

ودتا  که هشتادتا، ن  دینیب م  دفعه یصورتِ مثال،  به   دیگوش بده   ای   دیبخوان  ی طورن ی هم  دیدانلود کن   دیتوان م

  شما وجود دارد.   هستند که در زندگ   کاتنکات تماماً ن  نی. ادارند برنامه نکته برم  یاز 
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  32صفحه: 

. خب دیاگر دقت کن   دیدرست کن  دیتوان م  تان را در زندگ   یزیچ    ی  دینکات توجه کن  نیهرکدام از ا  یرو  اگر

باز هم    د،ینیب بهتر م  شود م  ادتر یز  تان نور زندگ  جاها را، ه  نیاز ا  یادی تعداد ز  د یدرست کرد  بعد هم وقت

. زدیر خودش خودش فروم  د، یعجله کن   ستیر الزم ن ید   زدیر فروم  ذهنمن   نیا  مدت  ی . پس از  دینیب بهتر م 

  با شما.  کنم م  ممنونم خداحافظ
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  33صفحه: 

    یشهباز  یسخنان آقا ‐١۶

و به زبان ساده، خارج از شعر   آورند دوستانمان درم راًیرا اخ یاتکرار کنم، نکات قابل توجه هر برنامه  دوباره

حاال    اند «نکات مهم». همۀ نکات موالنا مهم است، ول نکات مهم، حاال اسمش را گذاشته   مییکه بو  سندینو م

  ا ی مثال حدود هشتادتا بود. پنج قسمت بود    ٩۴٢  برنامۀ  نیفتاد، هشتادتا نکته، هم ه  کنند ها را انتخاب مآن

  را من خودم گذاشتم در تلرام.    شیتارا من خودم پنج  هان یشش قسمت، ا

  ر ییتغ   ش یمشخص است، جا   لیجا خ آن   دیرا دانلود کن   ها ن یا  یر یاز تلرام تصو  دی توان م  د،یدار   دسترس  اگر

و  تیسادر تلرام و وب  میگذار  م  MP3صورت مختلف برنامه را به یهاقسمت  دیدان که م  طورن یو هم کند نم

  ! تیساوب 

  . دیما برو تیسابه وب  دیبرو دیتوان تلرام نم اگر

PARVIZSHAHBAZI.COM 

ته درمورد خودتان  . شما هشتادتا نکدیو گوش کن   دیمجاناً دانلود کن  دیتوان را م  هان یجا هست. اآن   زیچهمه 

  که درست است.  دی شما بدان د،یگو را موالنا م هان یچون ا  د،یشو رو مبه آن  رون یاصال از ا د، یاصالح کن

من درست کنم با استفاده    خواهم را م   نیا  دییخودتان، بو  یجلو  دیتأمل، خودتان را بذار  ایحزم    میگو م  کهنیا

به   نیا  . هدیگو که موالنا م  نکات   نیاز ا را  ببرنکات  ا  یرو   دیکار  و    دیمردم بردار  نیخودتان. دست از سر 

کنهمه  تمرکز  بشو  یرو  دی اش  عوض  خودتان  شما  م  ایدن  د،یخودتان.  معجزه به  شود، عوض  عوض  طور  آسا 

  .شود م

بدهم تا اوضاع درست    ر ییتغ    طور کلمردم را به  ا یکه من بروم، مردم اطرافم را    دهد غلط نشان م  ذهنمن 

شما خودتان    که وقت   شودم   دهید  یطور ن یخدا، خرد کل ا  نک ی حضور، با ع  نکیبشود، جهان درست بشود. با ع 

  . شود با شما عوض م ارش رفت  هات یوضع  شود، جهان رفتارش با شما عوض م   د،یکن را عوض م 

  به قول حافظ:  د،یریگ سخت م دیریگ م  یرا جدّ   تانیفکرها د، یدار ذهنمن   وقت

  کوش» جهان بر مردمانِ سخت  گردد م «سخت

.  شود م  ریگجهان با شما سخت   د،یشو م   ر یگ. سختشود م   ی جهان هم با شما جد  د، یشو م  یجد   وقت   شما 

  ش ی کارتان پ  شود، در مقابل شما منقبض م  زیچهمه   دیشو شما منقبض م  است ذاتش. وقت   ی طورن یا  یز یهرچ

  .  رود نم
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  34صفحه: 

اداره کارتان   دیرو . مکنددرست نم  د ینیب کار من را درست کن، م ن، یا شی پ دیرو م  . هطورن یهم هم هاآدم

خودتان را    د، یریگ نم   ی را جد  تانیفکرها  د، یشو نرم م  د،یکن فضا را باز م  . وقت شود درست بشود، درست نم

  .شود کارتان دارد درست م  د،ینیب م  دیریگ نم یجد

. در نورِ چراغ شما مردم  دیکه نور دار   دیشو م  چراغ    یموقع شما    با شما عوض شد، بعد آن   طی مح   رفتار

غلط است،    نیکن، ا   زندگ  ی طورکن، آن   زندگ   یطورنی ا  دییبه مردم بو  دیبرو  ستی . شما الزم ن نندی بب  توانند م

  .  نندیب . چراغ را روشن کن مردم م ستینَه، الزم ن 

  . میما چراغ هست  م،یستین ما قاض د،یکن توجه

  �🔹🔹�اول   بخشپايان  �🔹🔹�
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  35صفحه: 

    یشهباز  یبا سخنان آقا   ای از استرال حانهیخانم ر  ‐١٧

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

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  » یابچهبذار. گفت تو «سلطان  رونیاز عدم در مرکزت هست را، ب ریغبه  یز یمرکزت را عدم کن و هرچ دیگو م

  ؟ کن استفاده م   دهد که به تو مسلط هست و درد م  یز یکه از عقل چ  هست  لیتو چقدر اص  ،خدا هست  ۀبچ   عنی

.»  میخالص شو  ی ریزح   نیتا به ما کم کند از ا  رسدبه ما م   غامیپ   ی: «هر لحظه  دیگفت   ٩۴٠  ۀ در برنام  شما 

لحظه در هر بهلحظه  رسدحتماً به ما م   هاغام یپ  نینه؟ ا  ای  دیکن استفاده م  غامیپ  نی که «شما از ا  دیدیسؤال پرس

  .» دیریگ م   د، یو اگر فضاگشا باش   د یریگ نم  د،یباش  ی ریزح   ستم یرا اگر در س   غامی. شما پدیآ م  د، یکه باش   ت یوضع

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

  ) ٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ٣۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ٣۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
مهمان فیض :  

  

  م، یرو بشوبا آن روبه   ییاتفاق را اگر با فضاگشا  نیا  د،یآ لحظه بعد هم مهمانِ نو م  یو    افتد م  اتفاق  ی

  ر ی ما را اس  زیآن چ  م،ینیب در ماست که ما نم  زیچ  یماست؛ نشان دادن    یآزاد  غامشیکه پ  میریگ را م  غامشیپ

اتفاقات را    ن یا  م،یکن برخورد م  ید یو درد و ناام  یاشربا ن   م،یرو شوبا آن روبه  یر یزح   ستمیکرده. اگر ما با س

  . رود و م گردد برم  م،یریرا نگ غامشیاست. اگر پ ذهنکار من  نیا م؛ین یبب دیمسئله و دشمن نبا

را    غامشیپ  ییابا فضاگش  د یدارد و ما با  غامیمهمان است و پ  نیا  دهد، لحظه به ما م  نیدر ا  که زندگ  یز یهرچ

ذار  میریبییرا با فضاگشا غامشی. اگر پمیو به آن احترام ب بعد از مدت  م،یریب م  ییاحساس رها ن یا م،یکن  

  .شود م  ما در زندگ  شرفتیباعث پ نیا واست  و عاشق شدن به زندگ  یر یما از زح  ییرها یاتفاق برا
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  36صفحه: 

  او یِوگوو گفت  قولیب نی قَر  از
  او  یِبدزدد دل نهان از خو خو

  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی بود که تا جا نیو تالشم در ا در من شد. سع یاد یز اریبس یر یاست که باعث زح مهم   یهااز راه ی نیقر

و    لمیف   یاز خوانواده و دوستان گرفته تا تماشا   رانیکنم. معاشرت با د  ز یآهسته قدم بردارم و پره  توانم که م

خودم محدود کردم و باور    ی را تا حد امان برا  یمجاز   ی هادر شبه   ت یفعال  ا ی اخبار و    ، ق یگوش کردن به موس

به خودم    ذهنبذارد و با پندار کمال در من    من اثر چندان  یرو   تواند حداقل نم   نی از راه قر  ذهنداشتم که من 

و چطور به تَه    ک  دانم لحظه که نم   ی  کهن ی! تا ادانستم در خودم م  شرفتیموضوع را پ  ن یو ا  کردم افتخار م

که به خودم آمدم، دو روزِ کامل     شده بودم و وقت  ذهنمن دام   ریپرتاب شدم، درد پشت درد. اس  ذهنمن  هچا

سر گذاشتم. دو بودم. چه روزها را پشت   )comedy drama(  درامای اصطالح کمدبه  لم یف  ی بود که درحال تماشا

پرداختن که درد را   لم ی ف  یبه تماشا   ح وخوراک نداشتم، کار من شده بود صبح تا شب و شب تا صبروز خواب 

  . وردآ باال م ترش یدر من هر لحظه ب

و    نیبخود بودم، ترس، خشم، حس اضطراب، حس حسادت، حسِ کم   نده یبودم، نگران آ  د یکامال ناام  زندگ  از

  ۀ درد تمام وجودم را گرفته بود. هم  که احساس خفگ   یی تا جا  شد م  ترش یلحظه ببهدر من لحظه  ارزشیب

من تو    کهن یزد و گفت: «مر نه ا  وشمدر گ   یا لیچنان س  نکردن بود. زندگ  زیلحظه پره  ی  یفقط برا   هانیا

   وقت  . بفهم را بفهم  زیکامل پره  را زدم که معن  لی س  نیخب اآلن ا  ؟ییایب  دیخودت با  ای  آورم را به راه م

  چه.»  عن یدارم  رتیها غشما انسان  یمن رو  میگو م

. پس اآلن  عال    . عالنیآفر  د،یمتوجه شد  یخوب  ز ی. چه چنیآفر   نی. آفربای ز   لیخ  با،یز  ل یخ  آقای شهبازی:

  نه؟ احوالتان خوب است؟  رید دیخوب هست 

بد بود، تمام مدت فقط به   یجور ن یکه حالم ا  یچند روز  نیبهترم، بله. من از ا  لیخدا را شر خ  :حانهیر  خانم 

   ذهنشما نبود در گوشم، من   یلحظه صدا   ی اگر    عنی  توانستم اصال نم   خواندم، م  اتیاب  دادم، برنامه گوش م

که مثال    کوچ ۀکه به پدرش، بچ  بچه  یو مثل  کرد حمله م  آن موقع هم مدام ه  حت  کرد، به من حمله م

را کامال    نیمن واقعاً ا  برد، در جمع باشد که به پدر و مادرش پناه م  ترسد  م مثال  داند نم  رود، م  ییجا  ی
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   ذهن من   نیکه من از ترس ا  ییمن آن پدر و مادرها  یبرا  د یگنج حضور، شما شده بود  ۀ برنام   عنیدرک کردم،  

  از شما ممنونم استاد.  لیها را گوش کنم. خ که فقط برنامه  گرفتم شما را م ی پا آمدم م

 زیپره  زی. پرهدیداد  حیرا توض  زیپره  معن  د،یداد  حیخوب است که خودتان هم توض  ل یممنونم، خ  آقای شهبازی:

من اثر بد    یرو   ی زیکنم؟ چه چ   ز یپره  دیکه من از چه با  سد یکاغذ بنو  یرو   ندیبنش  دیواقعاً با  و هرکس   زیپره

به من    کند، م   صی من را حر  کند، م  من را عصبان  رونیدر ب  یز یاست؟ چه چ  نیاست؟ کدام قر  ن یقر  گذارد؟ م

 social(  ای هست؟ سوشال مد  ییهات یهست؟ چه وضع  یز یچه چ  شوم، م   تیهوهم من    دهد؟ را م   زهایشهوت چ 

media(  من اثر م  یچقدر رو  ایهست؟ سوشال مد اثر منف  نیا  ایآ  گذارد؟    مثبت است؟ حالِ من را بد    ای است

قلم خودش، کاغذ   ن یاز خودش بپرسد، خودش به خودش با هم  د یرا با  هان یکند؟ احال من را خوب م   ا ی  کند م

  با فکر خودش که بتواند اجرا کند.  سدیخودش بنو

از    مییبو  میه هر موقع ما بخواهاست ک   نیعلتش هم ا  م، یکن صحبت نم  زیبه پرهراجع  کاف  ۀانداز  ما به   جانیا

آسان   ل یاست که خ  یجور ی که خب شما سنتان    ندی ممن است بو  د،یکن   زی از آن پره  د،یکن   زیپره  نیا

هست  د، ییگو م جوان  هستمیما  جوان  شما  بدان  یاکلمه    ی  د؟ی.  برا    نید  ی هاکتاب   در   دی را  جمله  از    ی هم 

متداول است،    کاف  ۀاندازبه  رید  مییاگر بو  هم که به زبان فارس  ز»ی«اتَّقُوا» آمده، «پره   ۀکلم  نیمسلمانان ا

  .  شودنم  زیچچ یه  زیبدون پره ول

را نخورد،    ییزهایچ    یکند،    زیپره   ییزهایچ  ی از    دی حتماً با  کند،  مثال باشاه ورزش م  رود که م   کس  ی

  د، یکار را کرد  نیو اجرا کند. شما هم ا  سدیکاغذ بنو  یخودش رو  دیها را باو آن   شود اگر بخورد بدنش درست نم

  .  نیآفر

  د ی کن اجرا م   دیخوبتان را، خب دار یکارها  کند م  بیبه شما ضرر دارد و تخر  یزیکه چه چ   دیدان اآلن م  رید

هم مثل شما موفق    ه یبق  د،ی موفق باش  شه یهم  د،یشاءاله موفق باشان   .دیگرچه که سنتان جوان هست خب موفق 

  دی. باکند اجرا نم  کسچیباشد، ه  یستورد  زیخودشان هم اجرا کنند، چون اگر پره  سند،یباشند. خودشان بنو

  ضرر دارد به من!  زهایچ نیآدم خودش متوجه بشود بابا ا

من را؟    کند دارد م  بیتخر  ای سوشال مد  نیا  ند یبب   ندیبنش   دیبا  کند. هرکس  بیتخر  تواند م  ا یسوشال مد  امروزه

  . ردیب میخودش تصم   ریدارد؟ بسنجد، بعد د دهی واقعاً فا ای کند م  فی کث برد، م  نیروح من را دارد از ب
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    یشهباز  ی با سخنان آقا ای خانم مرجان از استرال  ‐١٨

  شدند.   انی موالنا ب ی العاده، از مثنوفوق  گنج حضور، چند رشته داستان با معان ٩۴٣تا  ٩۴١ یها برنامه  در

  متفاوت  نیبکه جهان  ن ی. قوانآموزند را به ما م   مهم جهاِن هست ار ی چند قانون بس  ات، یحا  نیدر دلِ ا موالنا

را پذ  یترق یعم  نشی ببا درک و    میتا بتوان  دهند را به ما م ها  و خردمندانه، درصدد حل آن   رفتهیمسائلمان 

تمام جنبه    شمولجهان   ن ی. قوانمییبرآ  کاربرد داشته و قابل   و اجتماع  یدر سطح فرد   ما،    زندگ  یهاکه در 

  .  میکن  دایراهمان را بهتر پ  ، زندگ  لیتحقق مقصود اص یهستند، تا برا  یسازاده یپ

  ی ربا و دل   بایمعشوقۀ ز  یکه هشت سال درپ  میدیرا شن   چهل، ادامۀ داستان جوان  تی از ب  ،یدفتر چهارم مثنو   در

شتابان اسِب خود را به    کرد، که او را دنبال م  همان داروغه   ایشب آن جوان از ترسِ عسس،    یخود بود.  

  .  کند م  قاتو ناگهان در آن باغ، معشوقۀ خود را مال رانَد م  داخل باغ

بد، سخت و ترسناک بود. اما    جوان اتفاق  یبرا  رحم،یو ب  ریگآن داروغۀ سخت   بِی است که تعق   نینکته ا  نیاول

  محبوبش بود.       یسواو به گرت یهدا قت،یظاهر بد، درحقاتفاقِ به نیکه هم  میدید

  :  شود ما روشن م  یبخش از داستان، دو قانون برا نی هم جۀیدرنت

  اول:  قانون

  . افتد اتفاق م ای شود که واقع م ستی ز یدر آن چ ر»ی«خ 

»سع…  مَل رخَي وها وىوا شَيهرنْ تَكا 
ۖ

◌ سعنْ ووا  ابا تُحىشَي وهو شَر مَل  
ۗ

◌  هالو لَمعي نْتُماو  َونلَمتَع «  

چيزى را ناخوش بداريد و در آن خير شما باشد و شايد چيزى را دوست داشته باشيد و برايتان ناپسند  «…شايد

 دانيد.»داند و شما نما مافتد. خد

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

  . ستی بدِ مطلق وجود ندارد. بله «بد» نسب ا،ی دن نیدوم: در ا قانون

اتفاقات    م،ینی است بب  قتیبزرگان که برخواسته از حق  دی را کنار گذاشته و با د  ذهنمن   نک یخود با ع   دِید  اگر

با خودمان و جهان    و دشمن  زهیدست از ست  ریو د  دی د  میخواه   یو خودساز   یریادگ ی  یبرا  ناخوش را فرصت

  برداشت. میخواه   رامونمانیپ

. درد، او را دچار  ترس و  پندارد بوده و آن را بدِ مطلق م  به درد و رنج منفبشر نسبت  دگاهیکه د  هاستقرن

که از ترِس مواجه شدن با درد، به الل    ییهاانسان   بسای ا   د،ید  نی. با اکند اضطراب کرده و فورًا خود را گم م 
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را متحمل    ادی اعت  یها رنج گرفتارحاضرند سال   ها، سخت  با  ییارویفرار از رو  ی. برابرند و مواد مخدر پناه م

 ی بسا افراد   یرا تجربه کنند. ا   یکاذب   و سرخوش  افته ی  نی کوتاه و زودگذر، تس  ار یبس   مدت زمان  یشوند، تا برا

چند ساعت، رنج را احساس    یخود شده، تا فقط برا  یِ اریعمد باعث تنزل هوش آور، بهخواب   یهاکه با قرص 

  نکنند.  

  ی ها رخ داده، انگار درظاهر همۀ جنبه  مان در زندگ  یازلزله   میکن که احساس م   افتد م ما اتفاقات یبرا  گاه

  ا ی و مقاومت: «خدا  تیبه شا  م یکن شروع م  ، ختگیهم ر. در آن بهپاشد و فروم  زد یر هم مما دارد به    زندگ

    ؟»  نیبنم  نو چرا م  ا،ی خدا فته؟یمن ب یبرا د یاتفاقِ بد با نیچرا ا

بردن به ضررِ آن   یبا پ  ،خاص، پس از مدت  یآمد شیوقوع پ  یما برا  دیخواسته و تالش شد  رغمیعل   زین  گاه  و

  دانيد.»  داند و شما نم. پس، «خدا م میکن سته شر مبرآورده نشدن آن خوا یاتفاق، برا

قضاوت و مقاومت    زه،یشنوا و داناست، و هرگونه ست  نا،یکه خداوند ب  ندیفرما موالنا در ادامه عنوان م  کهچنان 

  اوست.  شاهیدر پ یادبیاز ب یاجنبه 

بالفاصله شروع کرد به    د،یآن جوان، پس از فرار از دستِ داروغه معشوقِ خود را د   کهن یادامۀ داستان، هم  در

در    ن،ی. بنابراشود» که واقع م  ستی ز یدر آن چ  ریبرد که: «خ   یمهم پ  قتِیحق   نیاز خداوند. او به ا  یگزارسپاس 

و تهاجم داشته    س   یو همان داروغۀ «بد» که خ  که   دی رس  جه ینت  نیحق آن عسس دست به دعا برداشت. او به ا

   به او باعث و بان همه مانند زهر است، نسبت  یکه برا  یامردم است، همان داروغه   یو فقط خواهان بال برا

مهم    قت یحق  یکه موالنا    جاست ن ی» سبب وصال او به معشوقش بود. ابود. همان داروغۀ «بدشده   ریو خ   یشاد

  : دهد ما آموزش م به ریز  تیرا در ب

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

  ) ۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  :میاکرده  خوب و بد، کودکانمان را شرط  ذهن  فِی و تعر یساز خانواده، با سبب   در نظام آموزش ما

  دوستت ندارد.»   ریو مامان د ی تو بد  را تمام نکن  ت یغذا ای  درس نخوان «اگر

  است، تو هم جواب او را بده و حق او را بذار کف دستش.»  یکرد، پس آدم بد نیبه تو توه  «هرکس

  .» ست ین  داشتنوگرنه دوست  ، و از همه جلو بزن  در مدرسه شاگرد اول باش دیبا «تو
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که همان خرس درون است، فرزندانمان    ، رحم دل   ای   یسوز دل   ی با ی ظاهر زبا حس به   ن، یعنوان والدما به  گاه

  .  میریگ م می ها فکر کرده و تصمآن  یجا . از انتخاِب رشته گرفته تا ازدواجشان، بهمیکن را فلج م

.  م یریگ ها م را از آن   ها، فرصت تجربۀ زندگو چالش   به سختواژگونه نسبت   دِیآموزش موالنا، با د   برخالف

تا    کند م   بشد»، ما را راض   سخت  خواهم ام را دوست دارم، پس نم جمله که «من چون بچه  نیخرسمان با ا

  . مینده  انرا به فرزندانم  واجازۀ رشد و آگاه  میبه اشتباهمان ادامه ده

  بدِ مطلق نباشد در جهان  پس
  ) ۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که بِد مطلق وجود ندارد، پس در وقوع    می کناصل را درک م  نیا  وقت  دهد، که موالنا به ما م   یدیجد  دِید  با

خواهد شد، و با    جادیتر در ما اراحت  رش،یو بد و خوب کردنِ آن، پذ یِقضاوِت فور  یجا اتفاق ناخوش، به ی

را   ی زیچ   دیکه با  می واقف هست  نیاتفاق، به ا  قوع پس در و  شود»، که واقع م  ستی ز یچ   در آن   ریکه «خ  دید  نیا

  .  میکن دایظاهر ناخوش نهفته است پرا که در آن اتفاقِ به   ریو خ م یریب ادی دیبا

بعد   یشهباز   جناب ا  یقانون  کامل    نیهم  را  متنم  هنوز  حاال  ولنکرده است که،  هرچ  ن یا  ام،   ز یاست که 

دارد که    یی، بهاکه حضوِر ما هست)  (که درواقع آن مقصود زندگ   م،یکه به آن برس  میخواه  که ما م  یارزشمند 

  که،   ستین  سادگ نیهم. به می آن بها را بپرداز دیبا

  .  نیآفر آقای شهبازی:

  خودمان است    ی کار کردن رو ش یو بها  میبپرداز دیبله آن بها را با مرجان:  خانم

است که     فیگل ظر یدرواقع مثل    م، ی کن که م  ییفضاگشا  م،ینیب خدا را م م،ینیب که آن معشوق را م  وقت   و

از    ندی فرما داستان موالنا م  نیکه در آخر اپروسه دارد. چنان   ی   و آگاه  ی. خودساز خواهد م   دگیواقعاً رس

 ی و خالصه آر  م، یما هست   چ،یپچ یخالص، در جهل پ  هلکه در ج  زند دا به ما سر نم خ  ن یخاطر اکه به    زبان زندگ

  ممنون قربان.  ل ی. خرید

درست است    ریبرند شماست د  د،یخوان  که معموال م   . شما آن شعر را همچو مست بایز  لیخ   آقای شهبازی:

  آن؟  

  .  . بله مرس کنم خواهش م   مرجان:  خانم

شما هم   خواندند ول  یهم که امروز باز هم    تیسه ب  ی  د؟یبخوان  دی خواه بله برندتان را م  شهبازی:  آقای

  . رسد م  مهمان  ی رسد، به ما م   غامیپ ی. که هر لحظه دیبخوان دیاگر بلد هست
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  جوان    یتن ا نیمهمانخانه ا  هست
  ) ٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بله.  مرجان:  خانم

  دوان   دینو آ فِیض  صباح هر 
  ) ٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ٣۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

     وشبیاز جهانِ غَ دیآ هرچه
  او را دار خَوش   فست،ی دلت ض در

  ) ٣۶۴۶ تیتر پنجم، بدف ،ی مثنو ،ی (مولو

  . نیآفر آقای شهبازی:

  د یکه ما با  مانیدارد برا  امی پ  یدراصل    آورد، وجود مما به   یکه خداوند برا  همان اتفاقات  عنی  مرجان:  خانم

را از درون آن   ر یرا، آن درواقع خ اشه یو از دل آن اتفاق، آن هد م یریآن را بپذ رشیشده و با پذگشوده  ی با فضا

  .  رونیب میبش

  ی برا  فرستد  م غام یپ  ی فرستد،  م مهمان   یبه ما     لحظه و هر لحظه زندگ  نی . پس انیآفر  آقای شهبازی: 

سرِ  م،یهست  ذهنمن  یفکرها  م،یهمراه با درد هست  م،یهست  یریچون در زح  حانهیقول خانم ربه اصالح ما، ول 

   زندگ  . درست است؟ ولرود  م  گردد و برم  میکن نم  ییرایپذ  م،یریپذ مهمان را ما نم   نیا  م،یخودمان را دار

  . میریپذ ما را درست کند، کم کند. کم را نم  خواهدلحظه مبهلحظه

دراصل خدا    ول  زند، به ما سر نم  ند،یب خدا ما را نم  میکن . فکر م می نیب و نم  میریپذ بله. نم  مرجان:  خانم

که با   میما هست  نیشدن ما، اما ا لیتبد یما و برا  دگرگون یشنوا و داناست، و هر لحظه در کار است برا  نا،یب

و دراصل در آن جهل خالص   مینیب غلط م نکیو با ع م یاته بزرگانمان را کنار گذاش دید م،ینیب م  ذهنمن دید

  . میهست

  . بله بله.  میگو . مست را دارم مدیپس برندتان را هم بخوان آقای شهبازی:

  .  کنم چشم. خواهش م  مرجان:  خانم
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    کند  هاتیکو جنا ، مست همچو
  او: معذور بودم من ز خَود    دیگو

  ) ۴١٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زشتکار    یسبب ا نیل   دشیگو
    اریتو بد در رفتن آن اخت از

  ) ۴١٠۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

     ینآمد به خود، توش خواند یخودیب
  ی خود نشد، توش راند  ارتیاخت

  ) ۴١٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . ماشاءاله. دیشما. بفرمائ   د یدار ی. عجب برندعال . عال زحمتی ب دیبده حیذره هم توض  ی آقای شهبازی:

به    حرف  ی   کس   یمثال    افتد، م   اتفاق  ی   و وقت  میکه ما در ذهن هست   وقت  کهن ی. ا مرس  مرجان:  خانم

بسا که در ادامۀ  (چه که  م،ی ده دست خشممان مرا به مان ی ار ی و کنترل هش د،یآ و ما خشممان باال م زند ما م 

. که آن  )شود ، درواقع آن خشم خدا بر تو حاکم م ی که، تو اگر خشم خودت را فرونخور  میداستان هم دار  نیا

حاال شخص    ای   زندگ  ، و وقت)میده را از دست م  ارمانی(اخت که،    مییگو و م   میده کنترلمان را از دست م 

من   نیکه ا مییگو م یارا از دست داده  ارتیکه خب تو چرا اخت  دیبه ما بو دیایهمان وجدان ما ب ای یخردمند

  .  میگرد و به خودمان درواقع برنم  میریگ م  رونیب یا ی سمت دنرا به  انگشت اشاره  عنیآن،  رواقعام. دنبوده 

  . نیآفر آقای شهبازی:

است، دست خودت بوده   ارتیکه دراصل آن اخت   دیگوبه ما م   همان زندگ  ای و آن شخص خردمند    مرجان:  خانم

تو تماماً دست خودت    اری و اخت  یریعهده بخودت را در هرلحظه به  یار ی هش  تیمسئول  دیکه، تو با  یاآن تو بوده

  هست، دراصل.  

  ممنون.   لی. خ نیآفر  نیآفر  نیآفر آقای شهبازی:
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  43صفحه: 

    یشهباز  یاز آلمان با سخنان آقا ایپو یآقا ‐١٩

  شما؟   دیدار فی کجا تشر د،ی ست یوقت است ن لیشما خ  ا یپو یآقابله  آقای شهبازی:

  ر ید  دیشده. شما ببخش  اد یآخر سال ز  یکم فشار کار   ی بهانه است.    م،یشرمنده من هرچه بو  :ای پو  یآقا

  ما را.    بتیغ

  . دییبفرما کنم، خواهش م آقای شهبازی:

  بخوانم. تانیبرا دیاگر اجازه بده وسوز»،ید ۀنامنام «واژه هست به  متن ی  :ایپو یآقا

  وسوز ید ۀنامواژه 

  ست و قمرسخن همچون ستاره نیا
  فرمانِ حق ندْهد اثر یب یل 

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

  او   ِریتأث جهت،یب ۀستار نیا
  جو وح یِ هابر گوش زندم

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

    جِهاتیاز جهت تا ب دییایب که
  ندراند شما را گرِگ مات  تا

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

را    زبان آلمان   کند که شروع م   هرکس   عنیواژگان»،    ۀ ن یوجود دارد تحِت عنوان «گنج   یاکلمه   زبان آلمان  در

زبان استفاده کند. در زبان    نیاز ا  تواند تر مطبع راحت و به   شود واژگانش اضافه م   ۀنی مرور به گنج به   ردیب  ادی

  ۀ ریدا  ایلغت    ۀریفرد خودش دا. موالنا با سب منحصربه دلغت» وجود دار  ۀریواژگان «دا  ۀنی معادل گنج   فارس

تنها از    شیافزا  نیکه ا  جاستن ی. موضوع ادیافزا م   یریگطورِ چشم واژگان مخاطب خودش را به   ۀریدا  ایکلمات  

بهتر است    ای   کند اوست که مخاطب را مبهوت م  واژگان ابداع  ب یترک   تیف یک   نیبله ا  ست، ین  ت یمنظر کم

او   وسوزید  یهااستاره   نیاو، در پس ا  واژگان ابداع  نیدر پس ا  کهنیا  عن یچه؟     عن یهستند،    وزوسید  میبو

را   ت یب  . ممن است کسدی ای کار ببه تواند م   هرکس ۀروزمر  وجود دارد که در زندگ ییو محتوا  قالب داستان

  ده یفهم  یخوبآورد و اگر درس موالنا را به  م   اد یواژگان را به    بیترک   ن یا  وقت  ول  اورد،ین  اد یابتدا کامل به  

  ی برا   حلخواهد آورد و در سر بزنگاه راه  ادیرا به    تیواژگان ب  بیترک   نیا  یادآوریکرده باشد با    ادهیباشد و پ

  . می ریگ  که دوست  دیبا وسوزید یهاستاره  نیبا ا دیگو . خود او مابدی که با آن در ارتباط است م  آن موضوع
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  ها تا به روز شب ر یگ  ییآشنا
  وسوزید  یاستارها نیچن با

  ) ۴٢٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مستَزاد» را ذکر    ی«دعو  ۀ. مثال واژ زنم م   مثال  ریاخ  ی هاموضوع شفاف بشود، با توجه به برنامه   کهنیا  یبرا

  :دیر یدرنظر ب ر یز تیشده در ب

  مستَزاد  یم به دعوه یتو را ا مر 
  ستت اجتهاد و اعتقادبده نیا

  ) ٢١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اد یبه    اتش یی با تمام جز  اش، داستان زن صوف مربوطه   تی و سپس ب  دیآ آدم م  ادی به    ییطال  بیترک   نیا  وقت

و در مقابل در حد اعال همان کارها    دانست نکرد را م  دیکه با  ییبود که تا به حد اعال کارها  . او زندیآ آدم م

   دنبالِ زندگ به   دیکه نبا  میدان م  م،یکه اگر از آن خارج شو  ذهنما در من   به زندگ  هیشب  یا. قصه کرد را م

.  ستنیز  ی به ن  م یکن م  یو تنها دعو  میشو غرق م   ذهنو در من   میرو م  ول  م،یباش  رونیها از بگرفتن از جسم 

  دن کر  ادیدر حال ز  است و تنها در زندگ   اجتهاد و اعتقادمان مثل زن صوف  دیگو و م  کند موالنا ما را مسخره م

  .  می هست یو دعو 

  یی در مقابل کارافزا  »ی«نورکار   ۀواژ   هفته معرف  نیو ا  میاست که بارها در موردش داشت   ییکارافزا  ۀواژ  رید  مثال

  : میرا داشت

  ن یست از امادر: تا جهان بوده گفت
  ن ی بدند اندر زم  انیکارافزا

  ) ۴٢٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است، در مقابل:  یساز و مانع  یساز دشمن  ، یساز دنبالِ مسئله است که تنها به  کس کارافزا

  را که هست او نور کار    چراغ نیک 
  دزدان دور دار  یِهاپف و دم از

  ) ٢٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . کند ها را باز مو گره  تابد ها نور مو بر رنجش  کند است که فضا را باز م  کس نورکار

  واژگان:   بیترک  نیاز ا کوچ ۀدیبه گز کنم ادامه شما را دعوت م در
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  45صفحه: 

ا  فی«تصر  وسوز»،ید  یها«استاره   دعو   زدش»،یصنع» جا»،  «گفتارِ    ی«حبسِ  «کارافزا»،  «نورکار»،  مستَزاد»، 

اند  ع»،یشن شمس   خو»، شه ی«دلِ  «عشق  بال»،  هر  آس  ن»،یالد«خارپشت  «چرخ  شهوت»،   ۀ«سراپرد   ا» ی «بت 

«اول «الاُح  ن یسبحان»،  زنده»،  «نَفسِ   ،«واقتَرِب «واسجدْ  مقْتَض  ن»، یافلب قَدَم»،  کاستن»،     «کلّ  »، «عوانِ 

»،  بال  وارِی بخشِ جهان»، «د«ابن وقت»، «صورت   شه»،یاند  ۀ«سخر  ه»،ینار  الِی«خ   ون»،ی«ردوا لَعادوا»، «کن فَ

د  ی«ت  ن»،ی«غمسام   دِیخورش  غپر  ن»،یالدّح «خرافاتِ  بسط»،  و  ز  شان»،ی«قبض  رم  غ»،یم   ری«قمر  اذْ ی «ما   ت

مردل خوش  ت»، ی» خوش   نشان»، یب  ی ها»  مانیپشی ب ،«   صات گشتهردارم»، «کم    »،یا«ع رنج»، «وهم سپه»

جهل»، «اتَّقُوا»، «انبساط»،    یها»، «استاد جهان»، «پرده من   دروار ی«ح  »،  خروش»، «سراسر جان»، «ترازو کم کن

«خورش  یِ«پا جذبه»،   مرغ» «باب    دی جبر»،  عنا  ر»،ی صغ بقا»،  ا  ت»،ی«ابر   جنهنی«م   فج «قَدْ  الْقَلَم»،  راه»، 

«حب   ری«ت   ت»، ی«قابل «حفَّتِحوادث»،  «قضا»،  «طر الْوطَن»،  «اَنْصتوا»،  «ن  قی الْجنَّه»،  ا  ستیعشق»،   جاد یرا 

«سلسل زندان»،  «حفره کن  «اژدها  ر»، یتدب  ۀ کردم»،  اله»،   لبدِ یناپد  یی «ح  » ق  ح   جهان دلربا»،    »، وم ی و 

بِاله»،    «کف   جاد»، یفنا»، «قُلزم ا  ی رایم»، «پذتما  می«تسل  طان»،ی«سهل کن دشوار را»، «نفس و ش  جهاتت»،ی«ب

  رافشان ینهان»، «رحمت اندر رحمت»، «طفل حاجات»، «ش   یهامرض   بانی جهان»، «طب  یهاخَلل   یها «ستون 

 ابر»، «ف  ِم»، «قعرزْقُکر ماءنیب«عاقبت   سفول»،الس،«   … فاخته» و»  

در    یهاآن را کتاب کرد. پروژه   توان است و م  یاقه یشت دقمتن هفت، ه  یفراتر از    ستیل  نیاست که ا  واضح

از    یبی ج  یکه کتاب  میرا داشت  دهیا  نیها قبل با خواهرم ا. مدت ادندی من ز  ریتحر  زیحال خاک خوردن در کشوِ م

  ت ی و چند ب  م یکن  فی را تعر  م»یو «صبر» و «تسل  ز»یمثال «شر» و «پره  م، یکن   ه یحضور ته  واژگان پرکاربرد گنج 

اش مربوطه   اتی با اب  وسوز یواژگان د   بیترک   نیرا بسط داد به هم   ی بیکتاب ج  نیبتوان ا  دیو شا  میاوری مربوطه ب

. در اتوبوس، در قطار، در راه،  وسوز»ی د  ۀنامآورد و اسم کتاب را هم گذاشت «واژه   ح یهم توض  ت یهر ب  یو برا

  ، یریگ و جواب سؤالت را م   کن م  یابی را رد  یاواژه   ،ییگشا  کتاب را م  ،یخور  م  یو چا   یانشسته در آشپزخانه  

  .  سادگ نیبه هم

دانش.   نیاست و عمل کردن به ا  یگزار ما به نعمت وجود دانش موالنا و سپاس  نوشتار آگاه  نیهدف ا  تیدرنها

عظمت از    نیبه ا  یاچه یه داد و دراجاز  کهن یگزارم. از ااز او سپاس   اریمخاطب تنبل موالنا بس  ی عنوانِ  من به

  گزارم.  حضور سپاس  و از گنج  یشهباز  یرا بر ما گشود. از موالنا، از شما آقا   یدانش معنو

  ق ی حقا ر یحرف تصاو نیاز ا یبنما
  نَایمن قَسم اْلَقهوةَ و الْأس علَ ای

  ) ٩۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  46صفحه: 

  .» یرا بنما قیحقا  ریحرف تصاو  نیاز ا ، کن قسمت م مانهی که بر ما شراب و پآن  ی«ا

  ست یدر گشادن راه ن نیا د،یکلیب
  ست ینان سنّتِ اَله ن طلب،یب

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

  . یشهباز  یممنون آقا ا یدن ی

جالب    ل یبا خواهرتان. خ  دی کن  هی ن کتاب را لطفًا تهبر شما. پس آ  نی. آفر ایپو  یبر شما آقا  نی آفر  آقای شهبازی:

   خدمت بزرگ   ی  د، یکن   هیته   دی. بله. بله. بتوان عال  ،عال   ، بود. عال   واژگان عال  ن یبود، ا  عال  لی. خ شود م

ا  دیهم که گفت   قدرن ی. همزبانان فارس  یواقعاً، نه حاال برا  دیکنم  تیبه بشر  ن یو مردم اگر مراجعه کنند به 

اگر    شنود، آدم م  کهن ی. هموسوزند ید  هان یا  دییگو . واقعاً درست مشود روشن م  شانیبرا  زهایچ   ل یواژگان، خ

  بود.  . عالندیب را م   دگیو توهم غم و غصه و همان شود را بداند، درونش روشن م اش معن
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  47صفحه: 

    یشهباز یخانم فرزانه و مادرشان با سخنان آقا   ‐٢٠

  سالم استاد فرزانه هستم.   فرزانه: خانم

  د؟ یبله، فرزانه خانم خوب آقای شهبازی:

  خوب.    ل یموالنا خ  یهابله استاد به لطف آموزه  فرزانه: خانم

    د؟یدیرا شن ای پو غامیپ  آقای شهبازی:

  شاءاله که کتابشان هم آماده بشود.بودند.  ان  عال ل یخل یبله استاد خ فرزانه : خانم

خوب کار    لی. خ دیکن  خوب کار م  ل یاز دوستان ما از جمله شما خ  شاءاله بله. بعضبله. ان  آقای شهبازی:

ما.  بدون گذاشتن وقت و کار و تمرکز و    میکار کن   دیکه واقعاً با   دهد . نشان مدیریگ هم م   جه یو نت  د یکن م

  . دیی. بفرماشود انجام نم د،یآ مهم به دست نم  نیا توجه کاف

     فرزانه: خانم

  مباش  منیا ر،ی ش یهاتبسم بر 
  ) ٣٠٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

 م یکن م   تی رضا و امناحساس    ها دگ یهمان  نیا  ییو ما براساس شوفا  شود ما شوفا م  یها دگ یهمان   کهنیا

و هرچه هست از بادجنباننده است. پس در حد    یندار  یز یکه تو از خود چ دان اگر نم ند یگو را جناب موالنا م

. اما رود م ن یاز ب  ما از زندگ  ذهن  ت یرضا  نیگاه اآن  می شد مرادیآسوده مباش. چرا که اگر ب  هایی شوفا نیا

    ست؟ ین  برحسب تبسم ِ زندگ ریما د تیو امن شود م  ی یمرادیما مراد و ب ی در چه صورت برا

  داد غامیرا فتح و ظَفَر پ  هرکه
  مراد یشد مراد و ب یاو  شِیپ

  ) ۴٠۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ار یشد وصل  یو  ندانِیپا هرکه
  چه ترسد از شست و کارزار؟  او

  ) ۴٠۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  یی کامروا ،ی روزی: پظَفَر

  ل ی: ضامن، کف ندانیپا
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  48صفحه: 

من   هرکس نظم  با  ، ذهناز  همان  دهایاز  برا  ها دگی و  شد  ب  یخارج  و  مراد  چرا که  شود م  ی  یمرادیاو   .

م  یروز یپ  غامی پ  ییفضاگشا او  به  پهدد را  و  زندگ وصل   نیهم هم   یروزیپ  غامی.  به    ر ید  عن یاست.    شدن 

. و داند ساز مبهتر از عقل سبب  اوکه    دیتوکل کن   به هر عمل زندگ  دیکه با  دیشو آگاه م  ییبرحسب فضاگشا

وصل ضامن ما    نیشد، حال ا  یما    یبرا  یمرادیمراد و ب  ییبا فضاگشا  عنی  دیوصل شد   حاال اگر به زندگ 

از    دیگو به ما م   ت ی. پس بترسد به ما ضمانت او را بند از شست و کارزار نم   که زندگ    . و هر کسشود م

  .  میو دستمان را باز بذار  دیخارج شو  ها دگیو انقباض در همان زهایبه چ دنیمحم چسب  نیا

  تو بنگرد، بخندد  یِرو  در
  است پوشیمشو که رو  مغرور

  ) ٣٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

هم    طیدر شرا  است. گاه  پوشی رو   نیمشو، که ا  نیب م   عنوان لبخند زندگ چه که بهتو مغرور به آن   ندیگو م

  قدر نیا  دیگو که جناب موالنا مدام به ما م  م،یرا دار  ط ی از شرا  یبرحسب پندار کمال ما احساس خودرضامند

  گرفتن نماند.   تی هو یدر دلِ ما برا عامل  چی از ه یآثار  چیکه ه  دیفضا را باز کن  طیفضا را در هر شرا

است.    رکاه یآب ز   چرا که زندگ م،یشو  ج یلبخندها گ  نی لبخند مغرور نشو، ممن است در ا  نیبه ا  ندیگو م   چرا

تو    ها، دگ یشدن همان  ادیبا ترس کم و ز  ندیگو . به ما ممیشو  زندگ  دیدر د  ییو دچار دو  میبخور  بیفر  دیشا

  . یدار در مورد من  سانه یخس  یتو خو  رایز  ،یاانسان ننگ خلقت شده  یا

  س؟ یگنج نف  نیچه کردم با تو ز  من
  س؟ یخس یِبا من از خو  یچه کرد تو

  ) ۴٧٧۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

.   لحظه بزن  ن یبرحسب بودن در ا  یدگار ی ام. که تو دست به صنع و آفرخود را داده  تینهای من به تو ب  ندیگو م

   ذهن  ریبه تصو  لیو مرا تبد  یازده   تیو محدود  دگیدست به ساخت همان   اتسانهیخس   یاما تو برحسب خو 

مغرور    یجاو به   کن  را  در خود کشف م  بودناستعداد صانع  ، نی تن خود را بب  نیتو اگر ا  ندیگو . اما م یاکرده 

شده ساخته   ش یما را در دام افکار از پ  شناخت تن توجه کن. اما زمان روان   نیتن به خود ا  ن یشدن به لباس ا

  ممنونم استاد.   ل یانداخته است. خ

گنج    نیا  د، یز گفت را هم شما امرو   سیخس   یِ و خو  سیگنج نف  نی.  انیآفر  با،یز  لی. خ بایز  ل یخ  آقای شهبازی:

  هم اضافه بشود. درست است؟  ایپو یبه واژگان آقا تواند که مقابل هم هستند م سیخس  یِو خو  سینف

  بله استاد.   فرزانه: خانم
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  بود.  ممنونم عال آقای شهبازی:

  مادرم هم هستند.   تانۀ. استاد با اجازدیممنون از شما لطف کرد فرزانه: خانم

  . دییبله. بفرما کنم خواهش م آقای شهبازی:

  سالم استاد خداقوت.  :خانم فرزانه مادر 

  .  دییسالم ممنونم. بفرما آقای شهبازی:

که به ما    ییکارهاو راه   دیکش که م  ییهااستاد فقط خواستم از شما تشر کنم بابت زحمت   :خانم فرزانهمادر  

کرد و از    داری خواب غفلت ب  نیهست که ما را از ا  یابرنامه   نی شر دارد که همچن  یو .. واقعاً جا   دیده نشان م

ما    یها بچه  کهن یشر دارد استاد. از ا  ین واقعاً جایو ا  دیمان کردآگاه   پرستو زمان   پرستو مان   پرستخُرافه 

.  میرا انجام بده   نی کار سنگ  نیا  میما که خودمان نتوانست   د، یکن  و آگاهشان م  دیکن  م   تیرا به راه راست هدا

  .  دیده انجام م دیکار را شما دار نیا

   ی کرده و سنش از    که زندگ  هر کس  ۀف ینظر من وظبه   د،یشما لطف دار  کنم بله خواهش م  آقای شهبازی:

 تواند  که مثل چراغ م  ندیبردارد و بب  ایخودش. دست از دن  یاصطالح کار رو بپردازد به به  ریرفته باالتر، د  یحد

برنامه اجرا م  دارم. مثل من، من  رید  ردیم م  ریچون چند سال د  ندازد،ی ب  ینور . شر هم  کنم هر هفته 

اجرا کنم. و   ریبرنامه د ی فرصت را داد که  نیبه من ا اجرا شد. و زندگ ریبرنامه د ی کهن یا یبرا کنم م

اگر بشود کم  نم شاد یب   کم  قدر م دانشِ بزرگان به جامعه چه   قیکه تزر  میدیباشد و د در بهبود    تواند

  ن ی جزو ا  دهند، م  غامیدوستانمان که دختر شما هم مرتب پ  نیاآلن بنده و هم  ۀبرنام  نی. هم دجامعه اثر بذار

    د، یکن خودتان کار م  یرو به  ایممنون از شما،    دیداد غامیپ ل یا هم خگروه هستند و شم 

  دارد.  ادامه

المثل ضرب   نیما، ا  میهم داشت  المثلضرب   ی باشد در دسترس تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.    دیبا  دانش

  . خواهد گوشت مآب  آورد، است که گوشت نم یمرد  یکه مثل  دیگو م  است، ول  ییالبته روستا

  م، یزحمت بش  دیکه. ما با  شود نم   نیا  م،یخواه م  رفتار عال  ول  م،یکن نم  قیبه جامعه دانش درست تزر  ما

  اد یموقع عمل نکردند،    اگر آن  م،یمردم قرار بده  دنیو د  دنیدانش را در معرض شن   نیدانش هم فراهم است، ا

به مردم دستشان را   اگر صابون بده  رید  ست، ین  دانش  وقت  . ولمیمالمت کن   م یتوان موقع م   نگرفتند، آن 

  . خورند غذا م  فیندانند صابون چه هست، خب با دست کث  ،اگر نده خورند، و غذا م ندیشو م
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.  م یکار را بن  نیمان همهمۀ   دیکه مورد استقبال قرار گرفته. با  مینیب م  م،یکه ما انجام داد  خدمت  مقداری  اآلن

  شود  علت بزرگ است که م نیبه ا  فردوس ن یو ا میدار  که ما فردوس م یکن بزرگانمان را به جامعه معرف دیبا

  روزمره، در خانواده از آن استفاده کرد.  ، عمل در زندگ 

بزند. شما    ون یزیکند، تلو  انیرا ب   کند، فردوس  انی حافظ را ب  دیای ب  ی ریکس د  ی   م، ی کن  ان ی ب  میدیکه نرس   ما 

و اصال    یاز نظر معنو   ،میثروتمند هست   اری که ما بس  میشو موقع متوجه م . بعد آن دیگو چه م  فردوس  د ینیبب

  .  یمعنو است، از لحاظ  رانیا نیهم  ای اصطالح کشور دنبه ن یثروتمندتر

که اول در اکسپورت    میکه ما داشت  نسیزیب  نیخاطر او به  کنم م  سال است در خارج زندگ   پنجواآلن س  رید  من

)export (   یزها یاصطالح صادرات چبه  پزش   و   رانیام. بهتر از اجهان هم سفر کرده   یکشورها   ترشیبود؛ به ب

ول  ل یاز خ  شی زهایچ    لیخ  طور ن یاست که ما هم   نهیگنج   ی  اشی معنو   شدان  نیا  ر ید  جاها بهتر است، 

ملتش    دیشده، باداده    رانیبه ا   نهیگنج   نیبوده، ما بوده حاال اما    تیو مسئول  فهیو وظ   م یگذاشت  نخورده باقدست

   همچو گنج   ی ارائه کنند، بابا    ای ارائه کنند. به دن  ا یتنها خودشان بفهمند، استفاده کنند، به دنکوشش کنند، نه 

  ی هاملت   یا  د،یحرص نزن  قدرن یا  د،ی دعوا نکن  قدرنیا   د،ی خودتان را درست کن  دی نی گنج را بب  نیا  ماهست. ش

  ها ن یا  د،یندازی ها را به دردسر نملت   وپوچچ یسر ه   د،ی نچاپ  د،یمستعمره نکن  ریهمه د  نیثروتمند، پرقدرت، ا

  اند.همه توهم 

درد  به هان یهمه توهم است، ا هان یآن را دارد ا ایرا دارد  نیا دانم قدرتمند است، نم کند نفر فکر م ی کهنیا

که گوشت را   گوشت بخواهآب   توان موقع م  بشوند، آن   داریها بو آدم  بده  حیتوض  دیرا با  هان یا  خورد، نم

  است.  طورن یهم هم  ایدر مورد دن م،ییبو رانیدر مورد حاال ا ، جامعه بن قیدانش را تزر دیبا ،ی اوریب دیبا

.  روم   شما روم   دییگو موالنا را. آقا م   نیموالنا را به جهان، حداقل ا  نیا  یجور  ی دارند    تیمسئول   هارانیا

   کسان   ی موالناست.    نیکه هم   روم  دیآ م  ت یهزاران سا  روم  دینیب م  نترنتیا  دی شما بزن  ،روم   ندیگو م   ه

و احترام هم به ما    خوانند  م   روند موقع مردم جهان م  است. خب آن   نیا  واقع  یبدهند موالنا   حیتوض  دیبا

تنها  را نه   هان یا ا،یبه دن نیکرد انیرا ب  نیا د،ی گنج هست نیبابا شما صاحب ا ند یگو. م  رانیعنوان ابه گذارند م

 ر ی صحاال، تق   رید  مینکرد  م،یکرد به استفاده م  دمیخوان خودمان م  دیکه با  ییایحاال دن  م،یما خودمان نخواند

مورد توجه شما    دین یب  کم م  ی  نیکم. هم   ی  م،یکار را انجام داد  نیما ا  جزئ  ی  دانم، بوده من نم   چه کس

  من وقت شما را گرفتم.  دیببخش د،ییقرار گرفته. بفرما
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مثل جناب    ییبهاگران   نۀیقول شما ما گنج هم. بله به  ل یاستاد، خ  مینه، من استفاده کرد  :خانم فرزانهمادر  

  د ی کرد  فیهفته تعر   نیبود که ا  خودم. مثل داستان   م،ی کن م  میدار  یکار کم   ول  میموالنا، مثل جناب حافظ دار 

  که کفش… 

   زن صوف آقای شهبازی:

و هر لحظه خدا    زند  دانم، هر لحظه خدا به من سر م  من خودم را هر لحظه مثل همان م   : خانم فرزانهمادر  

و    پوشانم اشتباهاتم را م   ی خب  متاسفانه با چادر رو  ول  کنم، که من اقرار کنم که دارم اشتباه م  خواهد م

. من  دانم من از خدا بهتر بلدم، من بهتر م  ه ک   میکه بو  خواهم  م  ام ذهنو با من   ند یب کنم که خدا نم   فکر م

  .ندیب خدا نم  ریاشتباهاتم را د یکه انداختم رو   یحاال آن چادر  کنم فکر م

  . نیآفر آقای شهبازی:

و فرصت به من  ندیب نم یب یو ع کند شده دارد به آن صحنه نگاه مگشوده  یخدا با فضا ول :خانم فرزانهمادر  

 د یبهاست و باگران   ل یدهند… خ  که بزرگان به ما م  درس   نیتا باز هم اقرار کنم به اشتباهاتم و واقعاً ا  دهد م

  . میقدرش را بدان

قرآن که    ۀیآ  ی با استفاده از    د، یگو است. موالنا در همان قصه م   طور ن ی. بله همن ی آفر  ن،یآفر  آقای شهبازی: 

. تو زندگ  لۀیوسبه  شودم  دهیمشخص است و د  زیچهمه   ست،ین  تپه و کوه  چیاست ه  امتیلحظه که ق  نیدر ا

که نشسته    یمرد  نیمثل هم  نند،یب نم   کن م   فکر  ،یاشتباهت و پنهان کرد  یرو   قول شما چادرت را انداخت به

  مثل شتر بر نردبان بود.   بود، ول شیبود چادر رو

درست است که ستّار است، خداوند   شود م  ده ید  زندگ  لۀیوسکه تمام اشتباهات ما به   د یبو  خواهد م   موالنا

   ینزد  لیاآلن خ   عنی  زند، از ظهر به ما سرم   شیپ  زند، سرم  قول شما ه . بهدهد جزا هم م   ستّار است، ول

ما هم چادر  دوزما را با کفش   ما، خداوند هم سرزده مثل زن صوف  میظهر انداختگرفته.  را    ن ی ا  یرو   می مان 

  درست است. نیا ست،یاشتباه ن نیزن است، بله ا نیکه ا  میی گو م مان  نیمعشوق زم 

من همت دارم،    دیگو م  حت  داند، طور کامل مرا به  عرفان   یزهایتمام چ  زن صوف  نیهم امروز گفت که ا  ی

را هم به ما    نیدانشش درحد صددرصد است. موالنا ا  عملش صفر است، ول  کند،را عمل نم  کدامچ یه  ول

  د ییبفرما  د،ی. ممنونم، ببخشخورد نم  دردبه  چیه   کنشما اگر عمل نم   ذهن  یهادانسته   نیکه ا  دهد نشان م

  شما صحبتتان را.

  وقتتان را گرفتم. دی. ببخشدییاستاد، شما بفرما  کنم نه خواهش م :خانم فرزانه مادر 
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  کنم.   با شما خداحافظ دیندار پس اگر صحبت ،عال ازی:آقای شهب 

  خدانگهدار :خانم فرزانه مادر 
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    یمنصور از استان مرکز ی و همسرشان آقا ن یخانم پرو  ‐٢١

ناپسند    تانیو برا  دیرا دوست داشته باش  یز یچ  دیشد و شاشما با  ریو در آن خ  دی را ناخوش بدار  یز یچ  دیشا

  .دیدان و شما نم  داند افتد. خدا م

  ) ٢١۶  هیبقره، آ م،سورهی(قرآن کر

اذ  موالنا آزار و  از ترس  باغ  تیدر داستان عاشق که  جا با معشوقش که و در آن   زدیگر مجهول م   عسس به 

به سال  م ها  روبرو  بوده  او  به   شود، دنبال  اتفاقات  از  داد که  ما نشان  بد به  زندگ   ی ظاهر  در  تجربه    که  خود 

هستند که ما را   ند یآکه اتفاقات بد و ناخوش  را چ  م؛ی کن  ن یو آن را لعن و نفر  می کن  تی ناله و شا  دینبا  م، یکن م

  .  شوند خداوند م ا یو موجب وصال ما با معشوق  دهند ل مه  ییو فضاگشا م یتسل یسوبه

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

  ) ۵٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و هر   کند با خوب و بد کار م ذهنچرا که من  ست،یاصال مورد قبول ن از لحاظ ذهن و قضاوت ذهن هیقض نیا

را که   و هر اتفاق  کند م   فی شود آن را خوب توص  شیها دگ یکه سبب بزرگ شدن و پروار شدن همان   اتفاق

  .  کند م  فیتوص  بدشود  شیها دگ یکم شدن همان  ای و از دست دادن   ذهنسبب کوچ شدن من 

  متفاوت با قانون ذهن است.  ار یو خداوند بس  قانون زندگ اما

باشد و    یاکه ممن است به نفع عده   خوب مطلق وجود ندارد. اتفاق  ای گويد در جهان، بد مطلق    م   موالنا

  ها شود.  آن  باشد و سبب ناراحت رید ها شود، به ضرر گروه آن  حالسبب خوش 

که در   هستند  های مرادیاست و بشده   دهیچ یپ  ماتیو نامال  ها که بهشت در سخت   دیگو به کرات به ما م   موالنا

  . کنند  متصل م   ما را به معشوق و زندگ  رش،یصورت پذ

من حضرت حق  گويد م  شیآن درو   پرسد، م ش یدرو ی وصف خداوند را از   از دفتر پنجم، شخص  تی حا  در

از آب    رفت سمت آتش م که در دست چپ او آتش بود و در دست راستش آب. هرکس به  دمیصورت د  نیرا به ا

  .  آورد از آتش سردرم رفت سمت آب مو هرکس به  آورد سردرم

  ل ی َلعب آمد از ربِ جل نیچن نیا
    لیاز آل خل ستیک  نیبب تا

  ) ۴۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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هستند که   ییهای مرادی. آتش ب  شوند د که سبب پخته شدن و رشد ما م ظاهر بد هستناتفاقات به   نیهم   آتش

است که  دل ما    رانیخودمان و د  ذهنمن   ایعسس    تی . آتش آزار و اذشوند ما م   ذهنسبب کوچ شدن من 

هستند که    و آب اتفاقات  شود خدا م   بهو پناه آوردن ما    میو سبب تسل  کندسرد م  ها دگیو همان  ایرا از دن

از    یرو  آن م  یسوبه  وقت  ول  شود، م  ذهنو سبب پروار شدن من   کند م   فیها را خوب توص آن   ذهنمن 

  .  یآور جهنم سردرم 

ظاهراً آب    ،ذهنمن   یو مرادها  های طلبجاه   ریبه شهرت و قدرت و مقام و مال و سا  دنیو توجه مردم، رس   دییتأ

   از زندگ  ترش یمرادها، انسان را هرچه ب  نیبه ا  دنیرس  ،  هست  ذهندر من   درواقع وقت  ولاست، بهشت است،  

  . برد فروم ذهنو به قعر جهنم من  کند درونش دور م تییو خدا

  را که دزد گرفتم سپردمت به عوان   تو
  شد به جوال تو صاع انبارم   افتی که

   
  در سبب قهر و گفت ممن ن  رهیخ تو

  لطف در آن بود اگرچه قهارم    هزار
   

   شیخو وسفی افتیزآن زخم  نیامیابن  نه
  چشم لطف نظر کن به جمله آثارم   به

  ) ١٧٢٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اتفاق    نیو لطف در ا  یرا بدان که هزار خوب  نیدست عوان سپردم، اعنوان دزد بهاگر من تو را به  دیگو م  زندگ   

  . دهد و قهر من را نشان م دیآ م  یظاهر اتفاق بدقرار دارد، اگرچه که به

گرفتن    یبرادرانش برا  رسد، مصر م   به پادشاه   وسفی   اشاره دارد که وقت  وسفیبه داستان    ت یچند ب  نیا

 ی اخود نگه دارد، طبق نقشه   شی را پ  نیام یبن  اش برادر تن  کهن یا  یبرا  وسفی جا  و در آن  ندیآ گندم به مصر م

که   داند و نم  شود م  شانی اتفاق سخت پر نیاز ا نی امی . بن دارند و او را در مصر نگه م زند م  ی به او اتهام دزد

که    کند خود به عزت نگه دارد و در دلش با خدا شوه م   ش یخود را به او نشان بدهد و او را پ  خواهد  م  وسفی

  شد؟  بال بر من نازل نیچرا ا

  بزرگ پنهان شده است.  ها بشارتهستند و در بالها و محنت  گونهن یاز حوادث عالم هم هم یار یبس
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شما هم از   د،یخود رس  وسفیظاهر بد به از آن اتفاق به  عنیاز آن زخم،  نیامیطور که ابن همان  دیگو م  زندگ

ا  دیشو خود زنده م  تیی و خدا  تیوسفی به    دیکنتجربه م   که در زندگ  ییهاها و اتفاقات بد و رنج زخم   ن یو 

  . شافند شما را م  ذهنو پوست من  کنند وجود شما را پخته م  ۀوی هستند که م ماتیو نامال  ها ها و سخترنج

  توست یهر عدو دارو  قتی حق  در
  توست یِو نافع و دِلجو ایمیک 

  ) ٩۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در خَال   یز یازو اندر گر  که
  از لطفِ خدا  ییجو استعانت

  ) ٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یو آن را لعن و نفر  میدان خود م  و او را سبب ناخوشبخت   میدان دشمن م  مان  را که ما در زندگ   یز یهرچ

  . شود بو شدن  آن مو سبب خوش   دهد ما را مالش م  ذهندارو و درمان ماست و پوست من   ز یهمان چ  کنيم،  م

  شماست  ِریدوست تطه یِبال  که
شماست  ِری تدب یِاو باال علم  
  ) ١٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی نومث ،ی (مولو

   ل یروشن، خ  ل یواضح. خ  لیخوب، خ   ل ی. خنیآفر  ن،یواقعاً. آفر  عال  ، عال  ،خانم عال  نیپرو  آقای شهبازی:

  خوب.    لیخ  ، . عالدیمف

  صحبت کنند؟  خواهند منصور همسرتان هستند؟ م   یآقا

  سالم عرض کردم استاد.  منصور:  یآقا

  به. خداراشر.  به  ،بود، عال همسرتان عال غامیپ د؟ یسالم خوب آقای شهبازی:

به    م یتشر کنم از شما و خداقوت بو  خواستم آماده نکردم، فقط م  یاستاد من مطلب  د یببخش  منصور:  ی آقا

 ی هابا آموزه   دیروشن کرد  ایکه در تمام دن   ییهابرنامه و تشر کنم بابت چراغ   نیاندرکاران اشما و تمام دست 

  موالنا. 

صورت تابلو به   دیسؤاالت را ما با  نیکه ا  دیشما مطرح کرد  سؤاالت  یسر   ی  ٨٨۵  ۀدر برنام  خواستم م  فقط

  ن یمن در ا  یاریهش  تیفیک   تیکه مسئول   دیبود که فرموده بود . سؤاالتمینی به خانه که هر روز بب م یبزن میسیبنو

من   یبرا  کنم؟ کدام منم دارم کار م یمن برا انمبد دیبعد دائم با ران؟ ید ۀعهدبه ا یخودم است  ۀعهدلحظه به

لحظه؟    نیمقاومت به اتفاق ا  ا یاست    ییکه اآلن در دست من است، فضاگشا  ییابزارها  نیو ا  ؟ ذهنمن   ای  اصل
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  ی نه؟ قانون جبران ماد  ای  م یده قانون جبران را انجام م  میی بو  دی. و بامی سؤاالت را از خودمان کن  نیا  دیدائم با

  .  ینو مع  ای

گشا باشد.  ما راه   یبرا  تواند م  م،ی انجام بده   صورت عملرا در روز به   هان یهم   دیاسؤاالت که شما نوشته   نیا

  کرده باشم.   ی ادآوری فقط خواستم 

خرده   ی دو سال اول، چون مغز آدم    یحاال خود من   د،یکه شما فرمود  ییکارهاراه   ی سر   یسؤاالت    نیا  در

   خاموش  نوشتم را. مثال م  اش ی  یکف دستم، روز   نوشتم بماند. من م  ادشی  هانی که آدم ا  گذارد آن ذهن نم

که در نظرم باشد    نوشتمرا م  هان یا  هرکدامروز    ی  ، ذهنمن   نوشتم روز م   یبشود.    نهیکه در ذهنم نهاد

  .  هانیا

ا  شی فرما  نیا  و   ادش یکه چون ذهن    شود م   ی ادآوری   هان یا  م، یسیتابلو در خانه بنو  یرو   د یرا ما با  ن یشما، 

ارونیب  میرو م  یما فور  زند م  حرف   کس  ای  دیآ م  نیقر  ای   ی. فورماند نم عنوان  به   خواستم را م  نی. فقط 

  بم خدمتتان.  یادآور ی

اصطالح سؤاالت را فکر کنم هنوز هم به   نیا  ول   د،یکردتکرار م    سؤاالت را ه  نیا  ممنونم. مدت   آقای شهبازی:

  ا ی کنند    نتیپر  توانند کنند م  نت یهم اگر بخواهند پر  دی جد  یها ها. آره از برنامه بچه  گذارند برنامه م   نیا  ریز

  سؤاالت.   نیها هست ابرنامه  ریما. ز  ت یدانلود کنند از وبسا

  ی   خواهم که بعد م   من را برده سمت  زندگ  ،ی شهباز  ی شده آقا  ادی خرده کارم ز  ی بله. من    منصور:  یآقا

 م، ی . بعد وقتم متأسفانه کم شده، تعهد داربرد دو روز، سه روز وقت م   ،یاقه یپنج دق  میسیبنو  یز یچ   یابرنامه 

  م، یخرده تنبل نشد  ی است که ما    نیخواهد. ا خرده وقت م   ی  هان ینوشتن و ا  ول   میده ها را گوش مبرنامه 

  .  میرس تر خدمت م خرده کم  یاست که  نیشده، ا  ادیز  لیخرده کارمان خ  ی

  ادامه بدهند.   هاغام یپ نیخانم به ا نیپرو د،یگرفتار  دانم اله که حاال شما هم مشاءان  آقای شهبازی:

خرده    یاست که    نیشده. ا  ترش یخرده کارم ب  ی  رونیمن در ب  وقت دارند ول  شانیبله، بله ا  منصور:  یآقا

  .رسم تر مکم 
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  از کانادا   ماین  یآقا ‐٢٢

و   میو عل ریکه در اول داستان بص  یاالعاده فوق تیام در رابطه با سه بنوشته  یمطلب ی دیاگر اجازه بده سالم

  . دیآ م  عیسم

   ی    کاغذ ول  ی رو  اورمیکردم، تالشم را کردم که ب  یمن هر کار   شود، نم  ذهن   تیسه ب   ن یا  دیشما فرمود  چون 

  . زنند را شخم م   ذهن یهستند و به عبارت خودتان، باورها یاالعادهفوق  تیسه ب  لیهم نشد. خ  مشی ونی لیم

  ریآن گفت حق خود را بص یپ از
  ریهر دم نذ  اتیو  دِیبود د که

  ) ٢١۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ع یآن گفت حق، خود را سم یپ از
  ع یلب ز گفتارِ شَن یببند تا

  ) ٢١۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میآن گفت حق، خود را عل یپ از
  میتو ز ب  یفساد  شیندین تا

  ) ٢١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . میاز ب  دنیش یندیو ن ع،ی از گفتارِ شن ز یپره ر،ینذ دِی دٔ گانه  ٣

 توان  را با ذهن نم   یمعنو  شرفتِیجا که پمطرح کنم. از آن   ریسؤال را طور د  نیا  دیبذار   کنم؟ نم  شرفتیپ  چرا

ذهن شدنم    ریگرفتار شدن و اس   شتر یپسرفت و در دردها ب  کنم؟  چرا پسرفت م  میبو  توانم کرد، اما م  یابیارز

  کنم.  سهینسبت به قبل مقا توانم را که م 

  : رینذ دِید

م  شهیدائماً حواسش جمع است. هم  عن یدارد،    (با ذال)  رینذ  دِیکه د  کس   شه ی. همدهد به خودش هشدار 

 نیتر. از بزرگپرسد و نم  ندینش به ادب م  یاست، پس در مقابل استادِ معنو   ی فضابندٔ که ذهنش آماده   داند م

هستم که خودم    یآن جواب  دنِیمنتظر شن  ا یآ  پرسم؟  چه م  ی سؤال است. اصال سؤال برا  دنِیدهشدارها به خودم،  

  خودم است؟    ذهناز من  ریجواب سؤال را بداند مر به غ خواهد  که م   نیا خواهم؟ م

  دا یپ  یز یچ  یامقاله   ییبودم که جا  نیدنبالِ ا  هاتیدر وبسا  کردم، م  یاورزش حرفه   یکه حساب  میهست قد  ادمی

مختلف    یسؤالم را جاها   قدرن یا   عنی.  رساند به ورزش کردن نم  ی کنم که نوشته باشد که دود و الل ضرر
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  الِ ی ؟ خ) (چه کسراحِت که؟  الِی بپردازم. خ جورراحت به فسق و فُ  الی که با خ ابمیرا ب یتا جواب کردم مطرح م

  .  ام ذهنراحتِ من 

را در سر    زی حال باشم که چه چ ٔ باشد. مراقِب لحظه   نای ب  گذرد ر ذهنم م چه که د چشمانم به آن  عنی  رینذ  دِید

رفتارم    ایرا به زبان و    پرورانم چه که در ذهن مآن   ،زندگ  رتِ یباشم که مبادا بدونِ بص   زدهیی. تمپرورانم م

  نکنم که   یجار

  بترس، آمن مباش  ،یبد کرد چونکه
  خُداش   انَدیتخم است و برو زآنکه

  ) ١۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : عیاز گفتاِر شن  زیپره

و   ی ری خرگ ٔ  افتادن به معرکه ٔ گردنه   نیتر. بزرگ کند انسان را در پسرفت نکردن کم م   اریبس  ز ی پرهٔ مقوله   نیا

  ند یگو م  شانی. اپرسم م  سؤال  یشهباز   ی است. مثال من از آقا  یاز استاِد معنو  سؤال، خصوصاً   دنِیپسرفت، پرس

  .  دییبو یزی شما به من چ خواهم نه، من م می. من بونیطور مثال، برو کودکان عشق را بببه

  ی ها غام یبرو مثال به پ  ندیگو هم م   شانیا  ند،یبو  یز یچ  خواهم م  شانیمن از ا  ست؟یپارادوکس ن  نیا  ایآ  خب

  ند یگو دارند م  شان ینه، شما بو. خب ا  م یگو من م  ...، ول رهیگوش بده، برو برنامه رو گوش کن و غ   رانید

آن را    خواهم . من م ستمین  عیمن سم   عن ی  پسبشنوم.    دیکه چه با  دانم ! من م دانم من م  عن یپس    ر،ید

. من  خواهم چه را بو که من متو آن   م یمن بو   عنی  شود؟  م  عن ی  ترع یشن  نی. از اخواهم بشنوم که خودم م 

.  ستیدار هم نخنده   شوخ  ی   زندگ  یبرا  نیاست برآورده شود. ا  ذهنچه را که خواستِ من که آن   کنم دعا م

  کارم.  یپ روم م درد ندارد. م ازین م ه ریبه تبسم ش

  :  میاز ب دنیشیندین

چه را که به  آن   پرسم م ،یمجاز  تیهو  ن یشدن به ا  ستیاز ترس ن  ام، دگیمن از ترِس از دست دادنِ همان  پس

  زمانم.   مسخره کردنِ خودم و تلف کردنِ   عنی نی . اانجامد هست شدنش م

را    یز ی گنج حضور آن چٔ از برنامه   کشم، خط و نشان م  امی استاد معنو   ی برا  رم،یگ م   میخدا تصم   یترس برا  از

موالنا را    که اگر آموزشِ   فهمماست. پس االن ممن آمده  یذهن برا  نجات از فسادِ   یکه دراصل برا  کنم م  لتریف

  ی همان فساد  نیا  کنم، ل م من کردن دنبا توجه، و من   جلبِ  م، یکم شدنِ دردها  م، یها دگ یشدنِ همان   شتریب  یبرا

  از آن بترسم.   دیاست که با
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  ی ا یدر  نیا  یرو  من مثل کاه   ذهن. من ندیب خدا نم   مینکنم و بو  تیکه قانون جبران را رعا  ستین  طورنیا

  سرم خُرد کند.  یرا رو  امیی گدأ که فواره بزند و کاسه   یاست، امان از روز  ییتای

  بی و شُِر رق نیو مقام رضا بعد از ا من
  دل به دردِ تو خو کرد و تَرکِ درمان گفت  که

  ) ٨٨غزل شمارۀ  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

   مقبل ٔ ز چون و چرا دم که بنده مزن 
  کرد به جان هر سخن که جانان گفت  قبول

  ) ٨٨غزل شمارۀ  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

  . یشهباز  ی آقا دی که به من داد از وقت  مرس

  ی شما گوش بدهند و معنا  غامیبار به پ نیدوستانمان چند دوارمی. امعال عال عال با،یز  لیخ  آقای شهبازی:

  بود. شما را بفهمند. ممنونم، عال حاتِیو توض تیآن سه ب

  . ممنونم، خدانگهدارتان. دیلطف دار :ماین  یآقا

  

  �🔹🔹�دوم   بخشپايان  �🔹🔹�
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  60صفحه: 

  خانم  فرخنده از جوزان نجف آباد  ‐٢٣

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

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

  چون شُد دِلَت با آن عدَن  متَّصل
  شُدن  بِو مهراس از خال نیه

  ) ٣١٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یراست یآمدش کا نی قُل ز امر 
  ن یا استینخواهد شد بو در کم

  ) ٣١٩٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که آبت را به الغ  عنی اَنْصتوا
  تَلَف کم کن، که لب خش است باغ نیه

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

که مبادا از کنترل ما خارج    میاکرده   زیت   رانید   زندگ  یچشمان و چنگال خود را رو   شهیهم   ی مانند عقاب  ما 

  ی هاداشته   ن یزتریو ر  میادست گرفته  به   ذهناز جنس من   نیبراه اشتباه بروند و ذره   ای شوند، به خطا رفته  

  پنهان بماند.  دمانیاز د میگذار را نم  رانید

ها به آن   یو با پندار کمال خود، مارموزانه تا حد   میاکرده  رانیکردن د   عزم خود را جزم به حبر و سن  درواقع

   مصنوع   یکه پندار کمال و آبرو  قعحربه هرمو  نیو رازدار خود خطاب کنند و از ا  نی که ما را ام  میشو م  ینزد

تهد م   دیما مورد  استفاده  د  حترابه   عنی  م،یکن قرار گرفت  آبرو  رانیبه  پندار کمالمان   میزن م  ییضررِ  تا 

  .  رانیخودمان باشد نه د  و علف زندگ   آبی مزرعۀ خش ب  ی طور کامل روتوجهمان به   دیمحفوظ بماند. پس با

   . زندگ میمداخله نکن   اوست، پس در کار زندگ  ص یو تشخ   تنها به دست زندگ  ران یکردن مزرعۀ د  رابیس

خودمان متمرکز شده، خودش دست    یو تمام توجهمان رو   میخود ندار  یجز کار رو   یکه ما منظور  ندی بب  وقت

  زندگ ی از انرژ ی اد یمقدار ز  هاآن کردن  و حبر و سن  رانید  زندگ  ی. ما فقط با تمرکز کردن رو شود به کار م

  . میکن را تلف م

که تمام آن را علف هرز فراگرفته.    میشو رو مروبه   یابا مزرعه   مییآ اتفاق به خودمان م  ای چالش    یبا    قت

  ی تا تمرکز ما رو   کند م  را طراح   دادیرو  ایاتفاق    ی  ران،ید  قطع مداخلۀ ما در زندگ  یبرا  درواقع زندگ 

  . میکن برخورد م ندگ و مقاومت با ز زهیما با خشم و ست   خودمان معطوف شود، ول



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۳-۱مشار

  61صفحه: 

  م یما تصم  یکه خودش برا  میبذار   عنی  م،ی که در مقابل او کر و الل و کور باش  خواهد از ما م  زندگ  نک یا  و

ردیب.  

    ستهست ز ی که گفت ن خاموش 
  اَنْصتُواش الن   یاز پ باش

  ) ١٩٣۴شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
  
  

    یشهباز  یسخنان آقا ‐٢۴

خودمان تمرکز   یکه ما فقط رو کنند م دیهم مرتب تأک   نندگانمانیکرده و ب  دیتأک همه ن یموالنا ا کهن یوجود ا با

و    رانید  یتمرکز رو  کهنیا   یکار چقدر مشل است، برا  نیکه ا  دینیب م  ! ولمیتمرکز نکن  رانید  یرو  م،ی کن

  .دیآ از ذات پندار کمال م  رانیکار داشتن با د

را در حد    ذهنمن   میکه بتوان  میهست   رانیو نقص در د  رادیاز ما جلوتر بزنند، دائمًا دنبال ا  رانید  میترس م   ما

 ی هاما نقص   ران ینقص د  دنی. با دم یکن  ریاوقات تعم   خودمان را گاه   ذهنمن   عنی  م،ینگه دار  نقصی باال و ب

  د یی ایبام ب نیاز ا دیشما با ،ست ی! درست نستیکار درست ن نیا م؛یکن م  ی نگهدار  می کن م ر یپندار کمال را تعم

  . نییپا

  مسِت مدام   یا کنارِ بام  بر 
  فرود آ، والسالم  ای نیبنش پست
  ) ٢١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ٢١۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا یب   ن،ییپا  ای ب  طورکلبه   ای ! مواظب باش برو عقب  افت م   یدار   مست غرور، در کنار بام بلند هست   یا   عنی

آن    ،یشو کامران م   یشوم   روزیپ  دگ یهمان  ی   دگیکه تو برحسب همان   یاپندار کمال. هر لحظه  نیاز ا  نییپا

  .افت م  ی کنار بام، دار عنی دگ یهمان ی در  تی. افتخار کردن به موفق افت م  یلحظه دار

نداشته   ران یبا د ی خودش نگه دارد کار  یکه بتواند تمرکزش را رو  ! هرکسرید می اجرا کن میتوان خب نم ول

  .شود  باشد، آن آدم موفق است دارد موفق م
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  62صفحه: 

    شیخانم شهپر از اتر  ‐٢۵

  بدان  جنبد،که م یدیرا د باد
  بادران  نجایا ستبادجنبان

  ) ١٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تصريف صنع ايزدش  ىمروحه
  جنباندش  بر اين باد و، هم  زد

  ) ١٢۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بود، به چند باد اشاره شد. باد،    اشذهنمن   دیخاطر داشتن دبه  اشدلدل، که ساده داستان عاشق ساده  در

آن دعا    دن یوز  ی ها به دنبال باد مناسب هستند و برااست. در همۀ موارد انسان  کنندۀ زندگ اداره  یرو ینماد ن

  مانند:  یی. بادهاکنند م

   ذهن. گندم، نماد حضور و کاه، نماد من کنند جدا کردن گندم از کاه درخواست م  ی که کشاورزان برا  یباد  ‐١

  ماست. 

شدن حضور    دهیینماد زا  مانی. زاری هم به تاخ  مانیو زا  افتد مادر به درد م  دن،یکه درصورت نوز  مانی باد زا   ‐٢

  .ست ذهنما از من 

 ستیی ایدن   نینماد هم  ،. کشتکنند آن دعا م   دنیوز  یبرا   و جمع  یطور فردبه  که همۀ مسافران کشت  یباد  ‐٣

  . می کن م  که ما در آن زندگ

  . کنند درخواست م سی ابل ای ذهنشدن بر من  روزی پ یهمان عاشقان برا  اینور  انی که لشر یباد  ‐۴

و مقاومت    یفضابند   لیدلکه به  خواستارند. هنگام  ذهنمن   یدردها   عن یدرد  که هنگام دندان  یباد مناسب  ‐۵

را جذب کنند    عشق و خرد زندگ  توانند را ندارند و نم  دیآ م  که از طرف زندگ  یینورها   دن یو قضاوت توان جو

  . کنند باد مناسب دعا م  دنیوز  یو برا شوند و دچار درد م 

  م؟ یمناسب در تالش هست  یبادها  نیآمدن ا  یبرا و جمع  یطور فردما هم به   ایآ ‐

  ست؟ یکه باد مناسب چ میاها در حال حاضر فراموش کرده بادها چرا ما انسان  نیبا وجود همۀ ا ‐

و بزرگ کردن پندار    مانیها دگ یهمان  کردن   ادیجهت زو در  مینیب م  ذهنمن   دیبا ددل  مثل آن عاشق ساده   چون

ناموسمان م ن   می کوش کمال و  ا  مان و منظور اصل  کنندۀ زندگ اداره   ی رویو  را فراموش    نیاز آمدن به  جهان 
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  63صفحه: 

باد نامناسب هم    دنیوز  یتالش برا  ذهنمن  دیبا د  بله  م،ی نیب باد را نم  دنینه تنها وز  لیدل  نی. به هممیاکرده 

  ندارد. ییافزادرد و کار  ،ی جز خراب یاجه یکه نت میدار

و    ذهندل، من . مثل همان عاشق ساده میاراه را گم کرده   م، یرو که اشتباه م  میتا متوجه شو  م یافت به درد م  ما

صنع حق» است،    فی ما در «تصر  زندگ  اتی جزئکه تمام    میا. فراموش کرده میکن  نم  شیو رها  می نظم آن را دار

  خداوند.   یدگار یکنندۀ آفراداره  یرو یدر دست ن عنی

که از    میا. فراموش کرده میداشته باش   سببی ب  یکه شاد  میا. فراموش کرده میکه عاشق باش  میاکرده   فراموش

  . م یشو  لیو به خدا تبد  میکن  دایپ  دیحضورمان را با  عنی   که انگشتر شاه  میا. فراموش کردهمی جنس خداوند هست

 ییوفایو ب  یادبیخاطر ببه  ییتای  یبه باغ فضا   دنیو با وجود پر  ییبار فضاگشا  یدل با  آن عاشق ساده   مثل

رها کردن   یجابه  عن یادب،    تیو رعا  میسوت کن   کهنی ا  یجا و به  میشو و عدم طلبمان، دوباره دشمن خود م

  اد یذهن و ز  یها حضورمان، به دنبال وسوسه   شترکردن انگ  دایپ  یبرا  زندگ   ا یو کم کردن به شاه    ذهنمن   دید

  . میهست   مانی ها دگیکردن همان 

م  لیدل  نیهم  به به درد  ا  میافت است که دوباره  تکرار م  نیو  رعا  نه  رای . زشود پروسۀ درد  را    ت یتنها ادب 

.  مییای ب  رونیب  ییتای  ی. نداشتن وفا و طلب باعث شده که دوباره از فضا میفا و طلب هم نداربله و  م،یکن نم

  ی متعهدانه برا  عن ی. طلب  م ین یرا از جنس خداوند بب   رانیهر لحظه خودمان و د   عنیبله به اَلست،    عن یوفا  

   چون موالنا و با درنظر گرفتن زمان   یهانیبا همراه شدن با قر  م،ی شدنمان به اصل وجودمان تالش کن  لیتبد

  خود.    یکار کردن رو یبرا

  . میشو م  لیو تبد میریگ م ادی را هم   زندگ دیبا د دنید عنیادب  ت یدرنها م،یوفا و طلبمان را حفظ کن  اگر

  

    یشهباز  یسخنان آقا ‐٢۶

ما    عن ی  کند،  م دشمن سرسخت خودش معرف  ایدل را معشوق، «لُدّ»  ! در داستان دفتر چهارم عاشق ساده بله

 ن یبهتر  میکن که فکر م   ذهنصورت من موضوع قابل تأمل است که ما به  نی. امیدشمن سرسخت خودمان هست

شما هم   ایکه آ  دینی . شما ببمیتکه خودمان هس  برد کار مدشمن سرسخت! «سرسخت» را به  م،یدوستمان هست 

  . دیزن پس ضررها را همه خودتان به خودتان م دینه؟ اگر هست ای  دیهست
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  64صفحه: 

  از کانادا   سایخانم پر  ‐٢٧

است که هرلحظه   نیکار نفس ا  دیفرما مهم است. موالنا م   ل یاو خ  یو سحرها  ذهنمن   صی تشخ   یمعنو  ریمس  در

  .دهد به ما نشان م یر یرا جور د قیو حقا کند  با دم خود ما را سحر م

  زند کو دم م  ستنیسحر ا کارِ
  کنَد م قی نََفس، قلبِ حقا هر 

  ) ۴٠٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

او را    یهارنگ یو ن  هاله یو گول ح  میشو م   ذهناست، سحر من  دهیکه ذهن ما فعال است و مرکز ما همان  وقت

در    جه یو درنت  ردیما را به دست ب  تیهدا  تا زندگ   میفضا را باز کن   می حالت ممن است نتوان  نی. در امیخور م

 ذهنچنگ من   م  ریاو اس یو سحرها میشو .  

 ند یفرما . موالنا م برند م  نی را از ب  ذهنکه سحِر من  ست موارد، کم گرفتن از بزرگان  نیراه نجات در ا  تنها

  ن یرا از ب  ذهنهستند که سحر من   جا ساحران  در همان   کند، ما را سحر م   ذهنو من   ویکه د  ییجادر همان 

  هستند.  حضورزنده به   یهاساحران، بزرگان و انسان  نی. ابرند م

  سحرها  نیآن عالَم که هست ا اندر
  گشا ییهستند جادو  ساحران

  ) ۴٠٧۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که آنها به ما کم کنند.  میو اجازه ده میدل به حرف بزرگان بده دیمواقع با ن یدر ا پس

  ی با ما برخورد کند و مثال شعرها  بزرگ همواره با لطافت و نرم    یکه    می دوست داشته باش  لیما خ   دیشا

  ات ی که درست است که موالنا غزل  مینیب و شور و عشق و احساسات خوب باشد. اما م   یموالنا تمامًا پر از شاد 

   ذهن در آنها موالنا با شدت و حدَّت به من  ههستند ک یمثنو  ات ی هم اب یادی نوع دارد، اما تعداد ز نیاز ا یاد یز

  ما دوست ندارد.   ذهنرا من  نی. اتازد م

در حق خودِ   یلطف و خوب نیع کوبد م  ذهنکه موالنا بر من یاانه ی آن تاز که میشو متوجه م میاگر دقت کن اما

  .  میخالص شو  ذهنو از دست من  می ما رشد کن شود ما است و باعث م  یاریما و هش  ق یحق

: «مرگ تو باد»، مرگ  دیگواش م مادر به بچه   ی اگر  د،یفرما کش ماز داستان مسجد مهمان   در قسمت موالنا

  . خواهد بد و فساد درون او را م یبله مرگ آن خو  خواهد، اش را نمبچه
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  65صفحه: 

  ترا مرگ تو باد  دی ار گو مادر
  آن خو خواهد و مرِگ فَساد   مرگ 

  ) ۴٠١٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بزرگان    یاری و آن آب هش  برند را م  تیانسان  یآبرو  کنند،  شدن فرار م   که از ادب   آن گروه  ند،یفرما ادامه م  در

  . دهند ها است را هم هدر مآن  تیترب  یکه برا

  ختند یکز ادب بر  گروه آن
  ختند یو آِب مردان ر یمرد آب

  ) ۴٠١٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  :می شد، داشت  ریحضور تفسگنج   ٩۴١شمس که در برنامۀ  وانید ٢٨٧٨در غزل   ن،یهمچن

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

  ) ٢٨٧٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ن یبدِ درون ما بتازد، ا  یبزرگ به خو  یاگر    کهنیا  ا ی مانند زهر هم بشود، به ما درد دهد،    اگر زندگ   عنی

کار    نیاست. اگر ا  نیچون تنها راه اصالح ما هم  م، یلحظه بساز  نیبزرگ در ا  ا ی  زندگ  یِما است که با خو   فۀیظو

  ماند.  هندخوا بد همواره ما باق  یو خوها ذهنمن   نیا م،یرا نکن 

که عاشق    م یاسم خود را پروانه بذار  میتوان نم   م، ی است فرار کن  ارانه ی ما از شعلۀ آتش که نشانِ درد هش  اگر
  آتش است.

ما بازتر کنند. فرمودند که پوست    ی موضوع را برا  نیآوردند که ا  مثال  یموالنا در دفتر چهارم مثنو   ن یهمچن

   ف یطا  میو مانند اَد  رود م  ش ی بو  زنند، که به آن م   سخت  ی بدبو است، از داروها و مواد  اریگوسفند که بس

ناپاک و   ی و ناخوش و با بو  دهد م  ی گند یبو  د، را نزنن  زیمواد تلخ و ت  ن یپوست، ا  ن ی. اگر به اشود بو م خوش 

  . ماند م بد باق

  شود از دارو بالکش م پوست
  شود خَوش م فیطا میاَد چون
  ) ١٠٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در او  یدی مال  ز یتلخ و ت ورنه
  بو ناخوش و ناپاک ، گشت گنده
  ) ١٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  66صفحه: 

 ن یا  د یزشت و گران شده است. با  ، ذهنمن   عن یها،  است و از رطوبت  نشده پوست دباغ  ی هم مثل    انسان

  و با فر و شوه شود.  فیداد، تا پاک و لط اریو مالش بس  زیرا هم تلخ و ت ذهنمن 

  را پوستِ نامدْبوغ دان  آدم
  ها شده زشت و گران رطوبت از

  ) ١٠۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

و به ما    تازد ما م   ذهنکه به من  کنند م   بزرگ صحبت  ی  ای   که اگر زندگ  دهند نشان م  اتیاب  نیا  تمام

  . میتواضع داشته باش دیبله با م،ی فرار کن دیما نبا دهد، م  یدرد

درست    دیکار خود را با  ی کجا  م ین یو بب  م یریرا با جان و دل بپذ  شود ما وارد م   ذهنکه بر من   ییهاانه ی تاز  نیا

  . میدر خود بده دیبا یر ییو چه تغ  می کن

  خانم.  سای ممنونم پر ن، یآفر د،یمف لیخ  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:
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  67صفحه: 

    رازیخانم  سرور از ش  ‐٢٨

  خدا»  نام«به

  »  در باغ ختیآن عاشق که از عسس گر تی«حا

و    ست دگ یان او خالص و آزاد از هر هم  یار ی . در ابتدا هششود جهان م  نیعنوان امتداد خداوند وارد ابه   انسان

«ر  از  مشامش   ه» حیکامالآرام   ال اما  است،  هشپر  حق   یار ی آرام  و  شده  ذهن  دست به  اشی وجود   قتیجذب 

  . رود م  فراموش

   گشته، قصۀ دلدادگ  رانیواله و ح  داریو در آن د  دهیرا د  شیبار معشوق خو  یکه    داستان جوان عاشق   در

  شده.  زهایغلط جذب چ به  یار ی و پس از آن هش  افتهی و در دهیرا د ق یکه معشوق حق ست انسان

  دن یاو دراثر همان   دِ یدارد، اما د  یکه معشوق و محبوب  داند که عاشق است و م  داندم    ذهنعنوان انسان من به   او

  ر ید  یزها یبه ناموس و چ  به اشخاص، گاه   به باورها، گاه  گاه  ند؛یب دچار مشل شده و خوب نم   زهایبا چ

  .کند م جو وها جست را در آن  و زندگ  چسبد م

 به   ای  اری اوست و او را به اخت  یداریب  یفکان در پکه قضا و کن  شود آغاز م  جانی او از ا  یداریداستان ب  حال

ا در    ذهنعنوان انسان من خواهد کرد و دست از سر او برنخواد داشت؛ هرچند او به  داریخواب ب  ن یاجبار از 

و او آسوده خاطر    دیآ نظرمبه   قیدق   اری بس  ذهناو در پارک    نشی موفق بوده و چ اریبس  اش از زندگ  ییهابخش

  است:

  خندۀ او غره به سست من
  گشتم که او خموش است  منیا

  ) ٣٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  که زمان آن فرارسد.  ی تا روز دهد ها مهلت م خداوند به تمام انسان   اما

  .» نیاثْما و لَهم عذاب مه زدادوایلَهم ل النْفُسهِم انَّما نُمل ِریلَهم خَ  کفَروا انَّما نُمل نیالَّذ حسبنی «ال

ها که ما به آن رفتند، گمان نکنند که مهلت )هادگ یبا همان یوجود قتی(پوشاندن حقکه به راه کفر  آنان«

ش میدهمهلت م امتحان) ی(براها را به حال آنان بهتر خواهد بود، بله آن میدهم خود  تا بر گناه و سرک

ننده است.» یو آنان را عذاب ند،یفزایب  خوارک

  ) ١٧٨ ۀیسوره آل عمران، آ م،ی(قرآن کر
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از تنگنا و    المنونب یبا آمدن ر  شود، سخت، نواخته م   ار ی توسط قضا بس  یدار یب  ی هاگام   انسان  ن یچن  یبرا  پس

   در راحت   وجهچ یهکه به   شود گشوده م   شی به رو  از آگاه  رید  یاچه یو در  شود جدا م  ی ذهن تا حد  تیمحدود

  کند.   افتیدرآن را درک و  توانست و فراغ کاذب ذهن نم 

محبوب را دارد و آتش آن    دار یو فراق از معشوقش، همواره ذوق د  یی ها جداداستانْ جوان پس از سال   ن یا  در

کند،    دارشیاوست تا ب  یدر پ  زیاوست تا ره به وصال برد، قضا ن  تیهمواره بر جانش و در مع  نینخست  دارید

  . آورد سردرم  اتفاق از باغ ن یو دراثر ا شود عسس م ای پس دچار غضب داروغه 

و    آسان  یا : همراه هر سختباشد م  »یسری«انَّ مع العسرِ    ۀیخشم عسس و ورود جوان به باغْ نمود آ  همزمان

اجازۀ ورود به باغ عالم معنا را ندارد و نقش حوادث کوبنده، همان از کار   ذهنچراکه انسان من  ست،شیگشا

  ها از آن غافل مانده.  کند که سال  یمقصود  ه که او را متوج ست قیدقا ی برا وتور ذهن حت افتادن م 

  شود،  وارد باغ م  ند،یب را جلو خود م  باغ  زیو گر  بیتعق   نیو در ا  زدیگر عاشق همزمان با خشم عسس م   جوان

  .کند م  ارتیرا ز اشدهیندهاو در ادامه، معشوِق سال  رود فروم  در گنج  شیپا

  ن یو دراثر ا  شود رها م  لحظات   ی ذهن برا  ۀیاز قضاوت و ناله و گال  شود،  او عوض م  یار ی نوع هش  بالفاصله

  ر ی و هو خَ  ئاًیاَن تکرهوا شَ   : «عسکهنیا  ابدی ذهن را درم  دید  را و وارونگ  عیعمق وقا  افتد، حالت به شر م

  شما در آن باشد.»   ریرا و خ  یز یچ  د یلَم: چه بسا ناخوش دار

  : کند عسس م یشروع به دعا  و

  از ذوق آن نفس  کردم  نیقر  پس
  آن عسس   یحق، دعا یثنا با

  ) ۵۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زیکردم عسس را از گر  انیز که
  زیبر  یو زر، بر و  میچندان س ستیب

  ) ۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مر ورا آزاد کن  عوان از
  شادم، او را شاد کن  آنچنانکه

  ) ۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جهان و آن جهان   نیدارش ا سعد
  وا رهان  اشو، س عوان از

  ) ۵٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ا ی و آن دن   ایدن  نیدر ا  ابد،ی  ییرها  حالت سرهنگ  نیاعسس از    ایکه داروغه    خواهد عاشق، از خدا م   جوان

  از او گرفته شود.  اش س یسعادتمند شود و خو 

عوان همان    نیاما ا  خته،یداستان از دستش گر  نیکه در ا  کند بد عوان اشاره م   یها درواقع به خصلت   جوان

و    شیاندت یو محدو  یابی کم  دهد؛ فرمان م   یو همواره او را به شرارت و بد   ستکه در جان آدم   ست دشمن

  . سوزد همواره م ینظرعدم رواداشت ذات اوست و از آتش حسد و بخل و تنگ 

  خدا  یآن عوان هست ا یخو  گرچه
  هماره خلق را خواهد بال  که

  ) ۵٩ تیب دفتر چهارم، ،ی مثنو ،ی (مولو

  نهاد  که شه جرم   دیخبر آ گر 
  مسلمانان، شود او زفت و شاد  بر 

  ) ۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و    قیحق   شیو آسا  و راحت  زند آب خنک را بر آتش ذهن م  نیا  آورد، م  ییتایکه رو به باغ    هر انسان  حال

از ذهن خالص شود و تمام ابزار ذهن را از کار    شهیهم   یبرا  خواهد از خدا م   کند، فضا تجربه م  نیرا در ا  تیامن

  . ندازدیب

  مر ورا آزاد کن  عوان از
  شادم، او را شاد کن  آنچنانکه

  ) ۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شه یر  اریدر وجودش بس  انیو نس  فراموش   یکه خو   یره درازست و انسان تازه از خواب برخاسته نوسفر   اما

  سست است.  ثاقیکه در توبه و م  شود «ردولَعادو» م ۀی سرعت مشمول آه دوانده، ب

  : ردو لَعادوا کار توستدشیگو
  سست  ثاقیتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .ستی در دست دارد و به دنبال انگشتر  که چراغ  در حال ندیب را م  ش یعاشق معشوق خو جوان

 که ن یقبل از ا  ز،یانسان ن  نشی عاشق و معشوق است. در داستان آفر  نیاتصال ب  یو برقرار   نشان شاه  انگشتر

  ی دار یطلبِ ب   نیخداوند است که عاشق ماست و ا  ش،ی و عاشق بر وجود خو  میآگاه شو  ش یخو  قتیما از حق
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بها   تا خودش  همان گروگانش در جان آدم انسان به  اما  او نشان دهد،  به    شتن یخو  ها دگ یهمان  زیناچ  یرا 

  .شود م  کارانان ی و ز نیو جزو خاسر فروشد م  شیخو

  د یخود در د  دِید  کهن یا  یجا زود به   ل یاما خ  ده یجوان عاشق باز شده، مرکز عدم را د  ی برا   فضا اندک   جا، ن یبد  تا

  ش یها گد یرا خرج همان  دارید  نیحاصل از ا  و خوش   افتد م  ها دگیدوست رها کند، دوباره به حاجت همان 

  .برد دست به تقاضا م زهای و در اضافه کردن چ کند م

  مرد آن ساده دی بد شیتنها چونکه
  او قصدِ کنار و بوسه کرد  زود
  ) ١٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

  دار.که ادب نگه  زند و بانگ م شود جوان برآشفته م یادبیاز شدت ب معشوق

و    ردیگ اشتباهش همواره از طرف خداوند مورد عتاب قرار م   د یو طرز د   درخت  ستنیبا ز  زین   ذهنمن   انسان

  :پسندد و نم دارد را بر او روا نم ستنینوع ز نیا خته،یکه «طوق کرمنا» بر گردن انسان آو یدرواقع خداوند 

  س؟ یگنج نف  نیچه کردم با تو ز  من
  ؟  سیخس یبا من از خو  یچه کرد تو

  ) ۴٧٧۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : کند گدا خطاب م سانیرا خس   ذهنگروه انسان من  خداوند

  سزا میبا خود گفت: بنما یل 
  گدا   سانِی خَس یشما را ا مر 

  ) ٣٠٣٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

او در   یار ی و هش  افتد درجه م  نیتربه نازل   شیخو  یوجود   یاز مراتب اعال   نک یبوده، ا   یکه مسجود مال  انسان

  . کند از آن سقوط م ترن ییو بله پا  وانیحد ح 

  ...اولَٰئَك كانْعام بل هم اضل اولَٰئكَ هم الْغَافلُونَ.» «

 اند.»هستند که غافل ترند، آنها همان مردمگمراه بله بس انندی...آنها مانند چهارپا«

  ) ١٧٩ ۀی سورۀ اعراف، آ م،ی(قرآن کر
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است که پس از بانگ معشوق    نیتر از انادان   اریبس  ست، ذهنانسان من   نیهم   ندۀی عاشق داستان که نما  جوان

قضا که    یهافارغ از نشانه   زهایها که دربرآوردن و انباشته کردن چچون ما انسان   زد،یآگاه شود و از خواب برخ 

  البته مردود خداوند است.  که میدار ه یو بهانۀ و توح لیهزاران دل د،یآ هردم بر ما م

  : دیگو م  نیچن نیکه ادب نگاه دار ا زند در جواب به معشوق که بر او بانگ م جوان

   ست و خلق، ن: آخر خلوتگفت
   همچون من یی حاضر، تشنه آب

  ) ١٢٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جز که باد  جانیدر ا جنبدنم  کس
  گشاد؟  نی مانع ز ستیحاضر؟ ک   ستیک 

  ) ١٢٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

موتور خواستن و افزودن روشن    شهیتشنه است، هم   شهی که هم   کند اشاره م   ذهنانسان من  ریبه خصلت د  او

: داشتن و خواستن که در ادامه او را  کند دو مؤلفه روشن است و کار م  نیموتور ذهن با هم  ۀیاست و اصال تغذ

باد را    ند،یب اما جنبانندۀ اسباب را نم  ندیب تمام اسباب را م  نکهیا  ری. دکند م  لیناسپاس تبد  به شخص

  با معشوق را فراهم کرده غافل است.  داریباغ کشانده و فرصت د نیاما از بادجنبان که او را تا بد ند،یب م

  یاه بودهتو ابل دایش ی: اگفت
  ؟یاوز عاقالن نشنوده ،ابله
  ) ١٢۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بدان  جنبد،که م یدیرا د باد
  بادران  جانیا ستبادجنبان

  ) ١٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ابله هست  دیگو به جوان عاشق م  معشوق   ار یها که بسچون ما انسان   ؛یاده یاز عاقالن هم نشن   ای آ  اگر خود 

که   میاده یو علل و اسباب را در کار د رید یهاو انسان   میانگرفته  اما عبرت  م،یادهی د رانیبر خود و د بتیمص 

  .میااالسباب غافل مانده و از مسبِب  ختهی وو به هزاران اسباب آ شدنم  طورن ینبود، ا طور نیاگر ا

  زدش یصنع ا  فیتصر  مروحۀ
  جنباندش   باد و، هم  نیبر  زد

  ) ١٢۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  : بادبزن مروحه
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اوست، او در کار خود متوجه    یداریهرچه معشوق درصدد ب  شود، ختم نم   جانیجوان عاشق بر ا  یادبی ب  اما

گام  بهانسان است تا خداوند او را گام   ل یکه نقطۀ آغاز تبد  میو تسل   رش یپذ  یاست، به جا   تراشل یو دل  هی توج

 دانم هنوز اظهار فضل و م  ، مانیو اظهار پش  ستیاقرار به ن  یجا وجودش را آباد کند، به   یهای جلو ببرد و خراب

  دارد.

نداشتن ادب    که ام، درحال در طلب وصال تو بوده   شهیباوفا هستم و هم   ار ی اگر ادب ندارم، اما بس  دیگو م  جوان

و در   کند که نقض عهد م  همان انسان   عن یکه ادب ندارد    انسان  ست، انسان  ی صفات ن  ریخود ناقض د

  سست است. ز یطلب ن

هم در مقاومت خود    ار یبس  چ، یه    ی ادب که ندار  یاذره   عنی  م یدیادب تو را د  دیگو در جواب به او م   معشوق 

  . ستیکارت ن به صالح و درست یدیام  چیه  عنی سرسخت هست

عوان سر در درون او را به سمت حوادث    نیوجود ندارد که ا  تر از خود آدمسرسخت  دشمن   چیه  قتیبه حق  و

عنوان «ظلوماً، جهوال»  تاب خداوند است و از او بهمورد ع میکه در قرآن کر  و چه انسان  برد شوم و بدشون م

از خواب ذهن را نداشته باشد، در    یدار یکه قصد ب  بر خود ستمر و نادان است و مادام  اریکه بس  شود م  ادی

  خواهد ماند.  یخبر ی جهل و ب نیا
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  شهر اصفهان   نیاز زر تایو خانم  ارا یو خانم ت نیخانم زر   ‐٢٩

  : نی زر  خانم

  است زگوشی خواجه اگرچه ت آن
  فروش است و گران کنزهیاست

  ) ٣٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و مقاومت   زهیست   ی جاپس به   دیگو است. موالنا م  ع یشنونده و سم  ست، خواجه که همان خداوند و زندگ   آن

  م، یرو در هر دکان که م  میا. ما عادت کرده خرد را نم  ی زیچ   خداوند مفت و مجان کردن فضا را باز کن، چون

  .  میاوریدست ببه  مجان ورا مفت   زهایاز چ  لیخ  ، ذهنشدن با عقل من  نیبسته و قر یبا فضا

ناله و    م یدیخر  انیو را   را مجان  ها دگیهمان  طورن ی و هم  م یمغرور شد  م،یدیخشم ورز  م،یکرد  حسادت و با 

را    سعادت و خوشبخت   ،ذهن و با منطق من   میها را نگه دارآن  میکرد  و هزاران ترفند سع  تیاعتراض و شا

  میکرد  ییو دردها  ها شدگت یهوپر از هم   او مرکزمان ر  م یدانست م  ذهنمن   یها و مرادهابه خواسته   دنیدر رس

در    زنده کنند و حت   ما را به زندگ   هان یا  میو انتظار دار  میها را از دست بدهآن    متی ق  چ یبه ه  م یست یکه حاضر ن

  ی و چه ماد   یرا چه معنو   یز یچ   متی تا بها و ق  که درصورت  م، یدست آورارزان به   میخواه  قانون جبران م   تیرعا

  کرد.  مینخواه افتی را در  یز یچ  م،ینپرداز

و دور    مینخر  را مجان   زی. پس هرچخرد نم  متیرا به هر ق  یزی هرچ  عنیفروش است،  خدا گران   دیگو م  موالنا

انبساط است و به تکرار تسل  ییگشا. تنها راهار خردمندانه، فضا میبش  ارانه ی درد هش  م،یندازیب    زندگ  م یو 

  . مین یخود بب   تا نشان حضور خدا را در زندگ م،ینکن زهیو مقاومت و ست  میباش

  من، مملتِ عشق طلب کن  زهیاست
  اْلمۇت رهاند مملتت از مل  نیکا

  ) ۶۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : ارایت  خانم

  تو را عشق شناسد نه خرد  ز یتبر  شمس
  ده ی نرسد پوس یدم باد بهار  بر 

  ) ٢٣٧٨شمس، غزل   وانید ، ی(مثنو 
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تبر  دیگو م  موالنا به شمس  انسان  م  لیتبد  یز یاگر  را عشق  تو  ا  شناسد بشود،  در  عقل    جان ینه خرد. خرد 

بشناسد و چون با عقل    تواند بشناسد و شمس هم نم   تواند موقع خدا را نم   چیه   ذهنعقل من   عنی  ست، زندگ

  است.کرده  داید غلط پ یچون د کند خداست، شمس درون او طلوع نم ی وجودر جست اشذهنمن 

بخواه  پس تبر  میاگر  خورش  لیتبد  م،یبشو  یزیشمس  آن  خورشمیبشو  دیبه  آن  به   د،ی .  را  عشق  خدا  صورت 

. ما  می از ما دار  است که برخ  ذهنهمان من   عنی  دهی پوس  وۀیشده. م  یتماماً با او    کهن یا  یبرا  شناسد، م

چ   میاشده   تیهوچنان هم  باورها،  دردها شده  ، یزیف   یزهایبا  از  اتفاق   میاپر  نم ها  و  به سمت    میریپذ را  و 

  . میرو م  دگیپوس

  ی باد بهار نیاست، به ا دهی که پوس آن کس ول د،یآ م  ونیفباد کن  د،یآ م یباد بهار  از طرف زندگ  دیگو م

  . شود پخته نم

  : تای خانم

  . میخودمان کار کن ی بر رو م،ی نداشته باش رانیکار به د کهنیدر مورد ا تیچند ب  خواستم م

  ن یآفر آقای شهبازی:

  : تای خانم

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

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

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

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

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

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

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

  ) ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتأوٰى جخدا  دارِیو د الْـم  

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

    یشهباز  یسخنان آقا ‐٣٠

 ادمان ی.  کند استاد صحبت م   ی  کند آدم فکر م  کنندچنان صحبت م   سالهازده یساله،  کودکان عشق هفت   نیا

ا است،    هفت   هانیباشد  ت  ازدهیسالشان  است!  است  ازدهی  ارایسالشان  ا  سالش  به  روان  ییبایز  نیکه  و    و 

  . کنندآگاهانه صحبت م  طورن یهم
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    شهبازی  آقای سخنان با سنندج از کمال آقای ‐٣١

  .شدم مزاحم  شهبازی آقای  سنندج  از هستم  کمال :کمال آقای

  . بفرمایید. کنمم   خواهش آقای شهبازی:

  این   به  توجه   با .  بویم  اول  را   این.  نبودم  خوبی  شاگرد   که  کنم   شرمندگ   اظهار  من  شهبازی  آقای  اوال   : کمال  آقای 

  بویم   چه  دانمنم   اصال....    هستم  ضعیف  واقعاً  عمل  در  من   شهبازی   آقای  بودند،   عال  واقعاً   که  اخیر  های درس

  من   جااین.  کندم   اذیت  را  من  درواقع  خیل  ها،این  و  شد  جوریاین   آخرش  کردیم  کار  معنوی  همه  این.  اآلن

  . دیدم را این خودم  من  یعن کنم، عدم را مرکزم  گذاردنم  خیل درواقع ناموس این کنمم   اعتراف

  واقعاً   ندارم  گفتن  برای  حرف  بنم؟   چار  دانمنم   واقعاً  دارم  ایراد  خیلخیل   که  دیدم  مدت  این  ط  درواقع

  زندگ   از  موالنا،  از  بینندگان،  از  شما،  از  کنمم   عذرخواه.  هستم  شرمنده   من  شما  های زحمت   از.  شهبازی  آقای

  ...دانمنم  واقعاً  شما محبت  همه این بعد  ندارم، گفتن برای حرف واقعاً بویم، چه دانمنم  واقعاً

  من،   دادم  توضیح  امروز  را  ناامیدی   فن  این.  نشوید  ناامید  نشوید،  ناامید  فقط .  کنمم   خواهش:  شهبازی  استاد

  عمل   که  بینیمم   و  بینیمم   خودمان  در  ایراد  زیادی  تعداد  ما  واقعاً  که   کندم   اجرا  موقع  ذهنمن   را  ناامیدی  فن

  . ایمنکرده

  از   نقطه  این  ول  کند،م   اجرا  را  ناامیدی  فن  موقع  آن  ایم،زده   حرف  که  ایمکرده  عمل  چیزی  آن  عکس  درست

 نقطۀ  ما،   زندگ  ایرادهایمان  متوجۀ   ما  که   است  خوبی  خیل   زن«   همان   رفتارِ  متوجۀ  شویم، م   هم   »صوف  

 طوربه   خوبی  به  ما   که  هستید،   داستان  در   اگر.  شویمم  را  چیز همه   عال   خُب .  ایمکرده   عمل  را  ترینکم   و   دانیمم  

  تو   ببین  توان،نم   شوی،نم  چیزهیچ   تو  که  گویدم .  کند   اجرا  را  فَنش  تواندم   ذهنمن   که  است  موقع  همان

 مهم باز هم، دان  نمکن .  

  احساس  آن یعن جبر، به کندم  مجبور  را ما   موقع آن  کن، رفع تواننم  را  اشال این و داری اشال  ی پس

  این .  دیر  کرده   گوشزد  شما   به  موالنا  را  هااین   خُب.  بشویم  عوض   توانیمنم   نیستیم،  بِشوعوض   ما  که   ایعقیده   و

  . ببخشید.  بفرمایید.  گذشت  خواهید  مراحل  این  از  شما  که   کرده  بینپیش   قبل  از  کرده،  یادآوری  شما  به  را  خطرها

  چجوری   دانمنم   را شما  قدر  دیر  بنم   کاری  ی  که  خواهمم    من  شهبازی   آقای.  کنمم  خواهش  : کمال  آقای 

  همیشه   فرمایید،م  شما  ،  ناامید  حال هربه   ول کنم،  چار  دانمنم   واقعاً را، دوستان  موالنا،  قدر  بدانم،  بویم،

  اعالم   باید  و  دیدم  من  را  هااین   هرحالبه   ول.  کنمم   توکل   شوم،نم   ناامید  کرد،  نباید   را  کار  این  که  فرمودید

 را  کار این باید ،امروز  هرچیز یا انداخته تأخیر به.... اگر و کردمم  ر.  کردممخدانگهدار. خدا بر توکل دی .  
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    شهبازی آقای سخنان ‐٣٢

نم  عرض  شما  خدمت  را  مطلبی  یمرتب  است،  مهم  و  گرفتیم  یاد  موالنا  از  که  ب  ستّار   شو،  ستّار«  که  گویدم  

  های جنبه   از  ی.  بشویم  ستّار  باید  هم  ما  است  ستّار  گویدم   خداوند،  که  طورهمین   ،» خدا  حلم  از  گیر  خو  شو،

  عیب   نداریم  حق  ما  است،  دیران  عیب  پوشاندن  که  است  واضح  ما  پوشانندگ  بشویم،  پوشاننده  یعن  ما  ستّاری

  . مطلب ی این! گرددبرم  ما  به که بدانیم باید اند؛من   دشمن کهاین ولو کنیم، فاش را دیران

  شما .  است  خودمان   عیب   بهنسبت   بودن   ستّار   دهد، م   یاد   ما  به   موالنا  است   مهم  خیل  هم  باز   که  دیر   مطلب

  را   خودتان  هایعیب   که  نکنید  فکر  شما!  دارید؟  چار  نکنید،  فاش  نکرده،  فاش  خداوند   اگر  را  خودتان  عیب

  ! دارد ضرر این نه،. رویدم  راست  راه به شما بفهمند، همه   کنید اعالم بلند

  دیر   کنید،  بسنده  شما  اندازه  همان  به  اگر  بردم   را  ما  آبروی  و  کندم   فاش  زندگ  باشد  الزم  که  ایاندازه  به

  چه   برای   گذشته؛  در  دانمنم   ام،کرده  هم  را   کارها   این  هستم،  هم   این  من   حاال   که  خودتان  ذهنمن   با  نگویید 

 را  شما! گویید؟ م  آقای،  هاگویم نم عرض دارم کال   کنمم.  

را   خودشان  های عیب   ایعده   ی   آیند م   به  ننویسید،   هم  ما   به !  ننویسید!  نگویید  گویند، م   ستّار «  نگویید   کس  

  که این  حاال!  دیر  نکن  دیر شدی،  متوجه  اگر  خب.  دیران  برای  هم  خودت هایعیب  برای  هم  »شو   ستّار  شو،

  ما   هایفامیل   ما   دوستان  خب   اصال  که   نیست   الزم  موقع  ی   و،   آورند م   پایین  را  شما  کهاین   جز  بفهمند  دیران

فاش  چه  برای  خودتان  شما  بوده،   ستّار  خداوند  نشده  فاش  حاال  بفهمند،  کردیم   ما  که   بدی  کار  ی   کنید؟ م  !

  . کنید توجه
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    کانادا  از الدن  خانم  ‐٣٣

  برای   زندگ  یا  معشوق  زبان  از   را  صوف  زنِ  داستان  موالنا  شده،  وارد   معشوق   باغ  به  که  عاشق  قصۀ  ادامۀ   در

  .کندم   بیان انسان یا عاشق وضعیت  دادن نشان

  .  شودم   بیان هایشانخصوصیت   و شودم  اشاره مختلف هایشخصیت  به قصه  این در

  سطح   باالترین  در :  گیردم   قرار  وهم   تا  حقیقت  از  طیف  در  هاشخصیت   این  در   هشیاری  میزان  رسدم   نظربه

  فضل،   روی  از  چنینهم  او.  خطاهاست   پوشانندۀ  معن  به  ستّار  و  راستین  شخصیت  که  دارد  قرار  صوف  هشیاری،

  . است هشداردهنده عدل، روی از و دهندهبشارت 

  فضل  اظهارِ پی پوشد بارها
  عدل  اظهارِ پی از گیرد باز

  ) ١٧٠ بیت چهارم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

  شود  ظاهر  صفت  دو هر  این که تا
  شود  منْذِر این  گردد،  مبشّر  آن

  ) ١٧١ بیت چهارم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

  یعن  است،  بودن  صوف  زنِ  او  هویت  تنها.  ندارد  جداگانه  هویت  یا  اسم  قصه،  در  که  ستشخصیت   صوف  زنِ

  از   دارد،  قرار  وهم  و  حضور  میانۀ  در  هشیاری  طیف  در  صوف  زنِ.  است  بودن  زندگ  امتدادِ  انسان،  هویت  تنها

به  سوی  یا  صوف  ر   سوی  از  و  است  متصل  زندگکه  دوزکفش  مردِ  به  دی   و   ناظر  بدون  ذهن  نماد  تواندم  

  . باشد جسم  هشیاری

  .است وهم به ترنزدی  شخصیت هشیاری طیف  در دوزکفش  مردِ

  . باشد حضور   هشیاری بر پوشش ساختن  و ذهن  به زندگ زندۀ  انرژی کردن تزریق  نماد شاید دوزیکفش 

  در   یعن.  باشند  کفش  بدون  عبادت  محل  به  ورود  هنگام  که  استشده   سفارش  پیروانشان  به  ادیان  از  برخ  در

  . شد وارد همانیدگ  و درد از  پر و ناظر بدون ذهن با تواننم  لحظه این یتایی فضای

  وجودی   که  ذهنمن   مانند.  است  غیرمجاز  بودنش  اصل،  از  کهاین   جز  ندارد،  هویت  هیچ  قصه  در  دوزکفش   مردِ

کامال  زنِ.  است  وهم  را  او   دلیل  همین   به  است،  آگاه  او  بودن  غیرمجاز  به  هم  صوف   و  پوشاندم  هویت   بدل  

  . است خاتون شخصیت که  سازد م  او برای
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  جلوه   مهم  و  معتبر  را   او  صوف  زنِ  اما  دارد،  قرار  وهم  حیطۀ  در  هشیاری،  طیف  در  که  است  شخصیت  خاتون

 و  دهدم   هایهویت  تمام   مانند.  است  شهر  اعیانِ  از  او  گویدم  در   انسان   که  بدل  خود   برای   ناظر  بدون  ذهن  

 سازدم .  

  شهر اَعیانِ از ستخاتون: گفت
  بهر است اقبال و  مال از ورا مر 
  ) ١٨٨ بیت چهارم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

  یعن   خیال،  و  وهم  تماماً  اما  عال،  خصوصیات   همۀ  دارای  و  کمال  و  تمام  شخصیت  خاتون   پسر  نهایتاً  و

  . طیف این در  هشیاری مرتبۀ ترینپایین 

  ناهمون   و  بدل  ول  زیبا  توهم   تصویر  ذهن،من .  کندم   معرف  خود  دختر  خواستگار  را  خاتون  پسرِ  صوف  زنِ

  . داندم  خود به اعتباردهنده و خواهنده  را  جهان بدل، تصویر آن در و سازدم  جهان  و خود از

  » درویش   عذرِ«  زن   برای  مرراً  صوف  قصه،  در.  ستصوف   زنِ  وضعیتِ  مانند   ذهن  در  انسان  ماندن   گویدم   موالنا

 آوردم  .یا  خداوند   یعن  یادآوری  انسان   به  اتفاقات   با   دایماً  زندگ   که  کندم  های هویت   از   است،  درویش  تو  اصل  

  . است نیازبی  دنیایی

  بفت  درویش عذرِ صوف باز
  نهفت نَبود تا  کرد  مرر آن و
  ) ٢٠١ بیت چهارم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

  .نامدم  جهازیبی را  آن و  ساخته نیازیبی  و درویش از ذهن تصویری صوف، زنِ  اما

  امکرده مرر  هم من: زن گفت
  امکرده مَقرر را جِهازیبی

  ) ٢٠٢ بیت چهارم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

» درویش«   اما   است،   متعلقاتش   و  جهان  با  نبودن   هویتهم   معنای  به  و   است  عدم   مرکز  از  برخاسته   کیفیت  

  .پنداردم   شدهپذیرفته  خویش  ذهن  بت  یا  خاتون  دید  از  آنرا  که  است،  کیفیت  این  از  زن   ذهن  تصویر  »جهازیبی«

 های کیفیت   نیز  همت   و  صدق  و  داشتن  صالح  و  پاک   و  ستر  مانند   شود،م   اشاره  هاآن  به  قصه  در  که  صفات   بقیۀ

 اشوهم   و  ذهن  خدای  هم  گواهش  و  سازدم   هاآن   از  پالستی   و  ذهن  تصویر  ذهنمن   اما.  ماست  وجود  اصل

  . است
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  برای   شاید   بنابراین.  است  شده   تعریف  او   برای  که  ستصفات   به  زنده   صوف   قصه،   هایشخصیت   بقیۀ  برخالف 

که  انسان  من   از  کامالبهنسبت  وفاییبی  و  ادبیبی  نشده،  آزاد  ذهن  زندگ   شدن   قائل  و  باشد  توصیف  ترینواقع  

  . باشد اوهام  در رفتن فرو فقط دیر انسان یا خود  برای ذهن، اما اعتباردهنده و  نی هایصفت

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۳-۱مشار

  81صفحه: 

   ونکوور  از سعیده خانم  ‐٣۴

  :هست جنباننده  جنبنده،  هر با کهاین

  هست  داننده هر   عقل در یقین پس
  هست  جنْبانَنده  جنْبنده، با که این

  ) ١۵٣ بیت چهارم  دفتر مثنوی، مولوی،( 

  گستاخ   و  تنهاست  او  کندم  فکر  و  رسدم   معشوقش  باغ  به  عسس  ترس  از  عاشق  که  چهارم  دفتر  داستان  در

 او به عاشق کند،م   نبان جااین: گویدمهست، بادج  نکن  گستاخ .  

  پس   دارد  عامل   و  جنباننده   شویم، م   آن  وزش   متوجۀ   اشیا  جنبش  از  فقط   و   بینیمنم  را  آن   حت   ما  که   باد  اگر

  ش   ی  را  زندم  حرف  ما  با   دارد  آمده  االن  که  شخص این  نیستیم؟  لحظه  این  اتفاق  جنبانندۀ متوجۀ ما چطور

  ! ندارد ای جنباننده   که بینیمم  جانبی

  جسم   این  نه   دارد،   اصل  جنبانندۀ   ی  دهد،م   انجام  کاری   ما   برای  یا   گوید م   سخن  ما   با  دارد  اآلن   شخص   اگر

 و   عالم  موجودات  تمام  که  همان.  است  افالک  و  خوشید  و  ماه  و  باد  جنبانندۀ  همین  آن  جنبانندۀ.  بینیمم   ما  که

  . جنباندم  و کندم  هدایت  دارد زیبایی به طوراین را ما   خود  جسم  و کائنات

    را؟  جنباننده نه بینیمم  را  جنبنده  جسم فقط  لحظه در که شویمم  اشتباه  این دچار مدام ما   چرا حال

  :  فرمایندم   موالنا جناب  ٣٢٧ بیت از اول  دفتر از داستان در

  آ  کاندر را،  اَحول استاد گفت
  را  شیشه  آن  وثاق  از آر  برون زو

  ) ٣٢٧ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

  کدام   من شیشه دو  زان:  اَحول گفت
  تمام  شرح  بن آرم؟ تو پیش

  ) ٣٢٨ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

  رو   نیست، شیشه  دو آن : استاد گفت
لذار اَحومشو  بینافزون و ب  

  ) ٣٢٩ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

  مزن  طعنه مرا استا ای: گفت
  شن  در را ی دو،  زان: استا گفت
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  82صفحه: 

  ) ٣٣٠ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

  چشم ز  شد دو هر  بشست،  ی چون
  خشم   و میالن  از گردد  اَحول مرد،
  ) ٣٣١ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

  نمود  دو چشمش به  و بود ی شیشه
  نبود  دیر  را، شیشه او شست چون

  ) ٣٣٢ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

  کند  احول را مرد  شهوت  و خشم
  کند  مبدَل را   روح  استقامت، ز

  ) ٣٣٣ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

 همیشه   اگر  ما.  ماست  نابالغ  و  دوبین  دیدِ  سرِ  از  فقط  جنبنده،  جسم   ی  صورتبه   اتفاقات  و  اشخاص  دیدن  پس

  پدر،   فرزند،   همسر،   از  جنبد، م   ما  اطراف  در  که   ایذره  هر  که   واقفیم  اصل  این  به  مدام  باشیم،  حاضر  لحظه  در

  دارد   اصیل  هشیاری  همان  را  همه  ما،  جسم  این  خود  و   جانوران  هوا،  و  آب  معلم،  همالس،  همار،  مادر،

 ر  باشیم  واقف  اصل  این  به  همیشه  اگر  و  جنباندمستیزه  ایجنبنده  هیچ  با  دی  اصل   آن  را  او  چون  کنیمنم  

 بینیمم .  
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  83صفحه: 

    اصفهان فوالدشهر از آمیتدا خانم   و الله  خانم  ‐٣۵

  : الله  خانم

    ِوصال از پیش  دانستمت هم من
  بدخصال  ولین نکورویی،  که

  ) ٢٢۵ بیت چهارم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

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

  ) ۴٧٧۴ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،(

 چیزها؟  از  گرفتن  زندگ  هست؟  چه  دنبالبه   داری  چیزهمه   که  زمان  تا  پس.  شده  داده  هدیه  ما  به  خدا  ذات

 توانایی  تو  کهدرحال  اصل  که  چرا  داری،  را  چیزها  به  بخشیدن  زندگ  ایجاب  تو  ذات  اصل.  کندم  ایجاب   من  ذات  

 عمل   در  اما  دهد،   نشان  را  خود  لحظهبهلحظه   آب  چونهم   ذات  این  بدهم  اجازه  و  باشم  کاه  چونهم   کندم  

  .  ضعیفم چنانهم

  وجود   عدم  با  و   خوب  من   حال  هاهمانیدگ   افزایش  و   وجود  با.  هستم  حاالت   و  اجسام  از  گرفتن  زندگ  دنبال به   من

  .  است   مستَزاد  و  استدراج  دنبالبه  است؛  خود  چونهم  مثل  تولید  دنبالبه  که  موقت  حال.  شودم  بد  حالم  چیزها

  مرکز   گذشته،  چونهم   داشتم  دوست  و  بودم   خودم  بهنسبت  دیران  احساس   توجه   دنبالبه   هفته  این   در  شخصهبه

  .  بود امتحان موقع موقع،  و بود کرده تمام من روی  بر را خود لبخند خدا کهآن حال .  باشم اشخاص توجه

  هست؟  چه تو: امتحان سؤال

  مستَزاد دعوی به  هم ای را تو مر 
  اعتقاد و اجتهاد ستتبده این

  ) ٢١٢ بیت چهارم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

  توست  استدراج اوست، غیِر هرچه
  توست تاج و توست ملِ  و  تخت گرچه

  ) ۵٠٨ بیت سوم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

  که   خدا  گذشته،   های فضاگشایی  خاطر به   اما  دانمم   و   هستم  عالم   من: امتحان  سؤال  به  خائن  ذهن  جواب  اما  و

  پس .  ذهن  توسط   خدا  بهراجع   وگو گفت   ادعا،   از  پر  و   دروغ  برگیرندۀ   در  جوابی.  کند  اذیت   را  من   هرلحظه  نباید 

  . است اشتباه سؤال  جواب
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  84صفحه: 

  . شدن  تبدیل  و   صنع  به  اقدام  با   الست  به  اقرار .  است  انجام  و  انتخاب   مهم   نیست،   مهم  سؤال   جواب  دانستن  فقط

  اول  ز بودم  علف من را بال
بالیم را  بالها  اکنون ولی  

   
  درآیم  که زیِر آهسته  آب چو
  درربایم  که خرمن ناگه به
  ) ١۵٢۴  غزل شمس، دیوان مولوی،(

وگویگفت  مجدداً  که  بود  این  آمد،   وجودبه   من  برای   که  مقاومت  برای   و  داشتم  خدا   بهراجع   ذهن  کردن   راض  

 و   عدم  جایزین  باید  چرا.  دارند.....  و  تجسم  قابلیت  دهندم   زندگ  تو  به  که  چیزهایی  قبوالندم  خود  به  ذهن،

  ندارد؟  وجود اصال که شود چیزی

  رویاپردازی   توانم   و  ماندم   باق   تو   برای  پایان   در  ذهن  نگیری،  قرار   افراد  توجه  مورد   اگر  حت   که  چهآن   حال

 و کن تصویر با و شوی متصور  را خود رویایی  زندگ ذهن زندگ کن .  

  ن  احسان بجو، حسن ای،شده عاشق تو گر 
  بین   احسان بنشین زمان،   عباسِ تو ور

  ) ٢٠٠٢  غزل شمس، دیوان مولوی،(

 تواندم   مجنون  فرد  ی  که  چون   چرا؟.  جنون  به  اقرار  کرد،  اقرار  شود،  تمام  ادبیبی   باید  مرحله   این  در   خب

  کوری   تو  هست؟  خساست  دنبالبه   هست؟  گدایی  دنبالبه   داری....    ماشین  تو  وقت.  باشد  درد  دنبالبه

    فهم؟نم هم را  آن از ناش درد آیا  اما بین،نم  را  اتذهنمن 

  عمش  در باشد سرخ  چشمم چونکه
  بینمش  کم گر  درد، زآن  دانَمش

  ) ٢٢٧ بیت چهارم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

  جنون  یا آن بود طنزی و تَسخُر 
  الّظالـمون  یُقول  عما حق  پاک،

  ) ٢٢۴بیت چهارم،   مولوی،مثنوی،دفتر(

  مطابقت   کندم  تولید  درد  که تو  اقدام  با  تو  ذات  چراکه. هست  مجنون  تو  داری،  هم  را  درد  داری،  را  دانش  اگر

  .ندارد
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  85صفحه: 

  الیجوز  و  یجوز دانمهم که
  عجوز  یا یجوزی تو ندان خود

  ) ٢۶۵٠ بیت سوم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

  قدیم اوصافِ و  است مشتَق اسم،
  سقیم  اُول  علّتِ مثالِ نه

  ) ٢١٩ بیت چهارم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

  .بینصحت دید به تجهیز و  ذهنمن  در باختن با کن، پیدا پیروزی به یقین باید نهایتاً پس

  مات   کرد  خواهد که گشتش یقین چون
  تُرهات  هستش  پیل و اسپ فوتِ

  ) ۴٠۶١ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،(

  را  تو مر  کفیلم  من نخواه، چون
نَّتأوٰى جخدا دیدارِ و الْـم    

  ) ٣٣۴ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،(

  عدم  یعن کارگه،  در آ در پس
  هم  به را صانع و صنع ببین تا

  ) ٧۶٢ بیت دفتردوم، مثنوی، مولوی،(

  . آفرین عال، عال، خانم، الله زیبا خیل  آقای شهبازی:

  . شد قطع آمیتیدا خانم تلفن
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  86صفحه: 

    بروجن از دخترشان  و  زینب  خانم  ‐٣۶

  .  بخوانم برایتان خواستمم   بودم نوشته متن ی استاد  اجازه با سالم،

  . بله بفرمایید سالم، آقای شهبازی:

  خود   زندگ   هایجنبه   همۀ   به   و   شویمم   تبدیل  کار زیان   و   مرده  موجودی  به   ما  هاهمانیدگ   دیدِ  اثر  در   :زینب   خانم 

  .  زنیمم  لطمه

  سر  و توست درون ساحر  چنیناین
  مستَتر  سحراً اْلوسواسِ  ف انَّ

  ) ۴٠٧۴ بیت سوم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

. داردم   وا   واکنش  به  مرا   و  کندم   جا   از   مرا  او،  کارهای   هستم  همانیده  امبچه   با   وقت.  است  من  درونِ  ساحر  این

 توانمنم باشم داشته ایمعقوالنه   رفتار و باشم  ساکت امبچه گریۀ  مقابل در مثال  .  

  مباش   آمن  بترس، کردی،  بد چونکه
  خداش   برویانَد و است تخم زآنکه

  ) ١۶۵ بیت چهارم،  دفتر مثنوی، مولوی،(

من   با  وقتکشیده   شیطان   نگاه  و   وضعیت  به   حواسم  فقط   نیست،   حواسم   خودم   به  آن   فکرهای  اثر  بر  و   ذهن  

 و شادی و خوبی انتظار نباید وقت  آن شود،م   باشم خداوند  غیبی های کم .  

  خالقیت  هیچ. کنیم تکرار را قدیم هایواکنش  خواهیمم فقط بد نظر به هایوضعیت  در ما که است سحر این

  ها، آدم  و هاوضعیت  با برخورد در تنها نه ما واکنش عدم که ببینیم وقت. دهیمنم   نشان اتفاقات با برخورد در

  . است تریندرست راه  این که مانَدنم  باق  تردیدی و ش پس هاست،آن  هم و خودمان هم نفع به

    یقین بد، نفسِ ستدرنده گرِگ
  قرین؟   هر   بر  نهم بهانه چه

  ) ۴٨۵۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،(

  مواظب   باید   همه  از   اول   پس.  دهمم   قرار   خود  اَعمال  انجام  بهانۀ   را   قرین   هاوقت   خیل.  است  من  درونِ  بد  نفس

  . است من  ذهنمن  که باشم خودم  درون قرین

  ساخت باید منَت خویِ با  زهرم، همه گر 
  بریزی  لن ز  گر  ای، نه پروانه تو پس

  ) ٢٨٧٨  غزل شمس، دیوان مولوی،(



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۳-۱مشار

  87صفحه: 

بد  هاوضعیت   وقت   که  چیزی   کهاین  شوند، م  را  آن  خیل   من   برای  این  نرسم،  آن  به  خواهممذهن  دردناک   خیل  

  پیش   خواهدم   که  طوری  اگر  پس.  ستزندگ   هایشخواسته   و  هاوضعیت   در  کندم  فکر  که  چرا.  است  تلخ  و

  .  کندم   ناراحت احساس اول نرود،

 هایی وقت   همان  پول، بی  از   نامرتبی،  از   ناراحت،   از   شلوغ،   از.  کنمم   فرار  هاوضعیت   از   خیل  از  که  فهمیدم   من

  . کندم  واکنش  دچار مرا و آیدم  هایشمقایسه   و ذهنمن   هایخواسته   اتفاقاً ندارم پول  که

 گذشته   به  نگاه  با  من  کهاین.  است  طمع  و  است  خشم هاآن   از  ی  که  کردم  مشاهده  را  دردهایی  خودم  در  من

 تربیش  و  تربیش   گذشته  به   رفتن  و  رنجش  و  کینه  با  من   خشم  خشم،  که  فهممم  در   خشم  مواظب  من.  شودم  

  . باشم او  بندۀ من نه کنم، خود بندۀ را او  خواهمم   و هستم خودم

  کردم،   اذیت  را  خود  شهوت  این   خاطر  به  چقدر  که  بینمم   کنمم   نگاه  که  گذشته  به  من.  هستم  و  بودم  کارطمع   من

  . هستم ذهنمن بازیِ حقه   اسیر که چرا هستم بد اتفاقات این مسبب خودم  که نکردم اعتراف که این

  دیر   و  کردم   عقد   که  مدت  از   بعد  رفتم، م   کالس  آرایشری  ی   پیش  که  بود  این  من  در  طمع   این  از   اینمونه 

  بدهم،   او  به  را  او  دستمزد  خواستمم   وقت  ول.  کردمم   مراجعه   او  به  خود  شخص  کارهای  خاطر  به  فقط  و  نرفتم

او که پول   او به مقدار ترینکم  اندازۀبه را  خواستم   و دادمم  همیشه  او کهاین خندیدم، م  بود ناراض  .  

 از   خودش   و  سپرد   دیر   کس  به   مرا  کار  دقیقه   ده   از  پس  ول  رفتم،   آرایشرم  استاد   همین  پیش  ازدواجم  برای   من

 طمع   خاطر  به  که  بود  اتفاقات  ترینکوچ   از  ی  این  کردم،م   گریه  اَشهمه   آن  از  پس  من.  رفت  بیرون  آرایشاه

  کارهای   خاطر  به  چندی  از  پس   که  جاستاین   جالب  و  آمده،   پیش  من  برای  جبران  قانون  عدم  و  روانداشتن  و

 اشال   کردمنم   سع.  شدمم   کینه  و  رنجش  دچار   و  کردمم   جوییعیب   دیران  از  گشتبرم   من   به  که   خودم

  . ببینم را  خود

  . ممنونم آفرین، زیبا،  خیل زیبا،  خیل  آقای شهبازی:

  دخترم؟  به بدهم را  گوش من دهیدم  اجازه استاد ببخشید :زینب  خانم

  . حتماً بله،  بله آقای شهبازی:

  شهبازی  آقای سالم : زینب خانم   دختر

  . کنید صحبت جانم  بخوانید؟  خواهید م   شعر بفرمایید، سالم آقای شهبازی:

  . کنمم  شروع  اجازتون با  بله، : زینب خانم   دختر
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  88صفحه: 

  سازیی طَرب کرد زمان،  آخر  در یار
بازیی  او ظاهِر جِدّ، جِدِّ او باطن  

   
  کشت  علم بدین یار را  عشّاق جملۀ

  طّنازیی   تو جهل هان،  و هان نکند تا
  ) ٣٠١٣ شمارۀ  غزل شمس، دیوان مولوی،(

  آید؟  چه  من صلح ز و جنگند به  همه مو تو
  براَفروز  خود  چراغ تو هزاری، ای،نه ی تو

   
  بهتر مرده  هزار  ز روشن چراغ ی که

  کوز  قامتِ  هزار ز  خوش  قدِ ی است به که
  ) ١١٩٧  غزل شمس، دیوان مولوی،(

  خاموش : مرده

  خمیده : کوز

  

  هست؟ هم دیری کس خب. آفرین زیبا،  خیل  آقای شهبازی:

  بدهم؟  را  گوش داداشم به  شودم  : زینب خانم   دختر

  . بله بدهید، بله بله آقای شهبازی:

  . بخوانم برایتان شعر ی خواهمم  شهبازی، آقای سالم :سامان آقای

  : ادب توفیق

  روا حاجت تو فضل ای خدا، ای
  روا نَبود کسهیچ یادِ تو با

  ) ١٨٨٠ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

  پیش  ز بخشیدی که دانش ایقطره
  خویش  دریاهایِ به  گردان متّصل

  ) ١٨٨٢ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(
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  89صفحه: 

  خدا  ای ستا  دانه و دام هزاران صد
  نوابی حریص مرغانِ چو ما

  ) ٣٧۴ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

  قدم   در باشد دام هزاران گر 
  غم  هیچ نباشد مایی، با تو چون

  ) ٣٨٧ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

   ادب توفیق جوییم خدا از
  رب   لطفِ از گشت محروم ادببی

  ) ٧٨ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

  بد داشت را خود نه تنها ادب بی
  زد   آفاق همه در آتش بله

  ) ٧٩ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

  . کنمم  خداحافظ  شما با. آفرین آفرین زیبا خیل  آقای شهبازی:
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  90صفحه: 

  شهبازی  آقای سخنان ‐٣٧

کنم  عرض  خدمتتان  مهم  مطلب  ی  :خودتان  ایراد  متوجه   شما  وقت   از   ما  ایرادهای  همۀ  تقریباً  که  شویدم  

همانیدگ   متوجه   آید،م  انجام  را  جبران  قانون   خسیسید،  که  شویدم   غیبت  دهید، نم   جویی عیب   کنید،م  

 ران  بدی  کنید،مرا  دی   من   هایخاصیت  هااین   خب  خواهید؛ماست  ذهن  . را  هااین  وقت   خوشحال   بینیدم 

  . نیست ذهنمن   جنس از را هااین  بیندم که آن کهاین  برای باشید،

  انکار   وگرنه  بینید،م   را  هااین   که  کردید  زنده  خودتان  در  شنواست  و  بیناست  که  را   زندگ  عنصر  آن  شما  پس

 کردیدم   م  فضاهای  به   رفتیدممن   و  توهفعال  را   کمال   پندار  و  ذهن   کردیدم   اگر .  من  ندارم  ایرادی   گفتید م 

  مهم   بسیاربسیار   مرحلۀ  این  دارید،   ایراد  که  خودتان  به  کنیدم   اقرار   حقیقتاً  که   ایدکرده  پیشرفت   ایدرجه   به   شما 

  .است

باشیم  مواظب  جااین   ول  این  از  شدن  رها  که  است  این  آن  و   نکنیم،  اشتباه  ی  که   خصوصیات   وسیلۀبه   بینیدم 

 کنید   قبول!  دارید  نگه  که  نه  کنید،  قبول   باید  کامال  را  خودتان  ایرادهای  شما .  بیرد  صورت  تواندنم   ذهنمن 

  . را هااین  شناسیدم که باشید خوشحال  باشید، داشته رضایت و  دارید که

 ها این   که  دانیمم !  نه  حسودم؛  کنم،م   غیبت  چون کنمم  افتخار   خودم به  من  خیل  که  کنیم  افتخار  نیست  الزم

  گوییم م   اآلن  کهاین   ولو   بیندازید،  توانیدنم   تانذهن من  با  خودتان  را  هااین   شما.  ما  به  اندچسبیده   ول  بدند،

  .ندادم انجام را  جبران قانون گذشته در مثال  کردم، بدی کارهای چقدر من  و هااین بدند

!  » ناشری «  است،  قانون  این  از  ایجنبه   ی  ناشری  درواقع  که  جبران  قانون  اجرای  عدم  مثال  بویم  هم  را  این

 ضرر   خیل   لحاظبه   هم   فردی  لحاظبه  هم  ما   به  زندم  ،ما  جمع  کهاین   خاطر به  دادیم  دست  از   را  چیزها  خیل 

  . بند قدرشناس تواندنم  ذهنمن . ندانستیم را  چیزی ی قدر و  بودیم ناشر جمعاً

  جنس  از  و شدید ترفهمیده   دهید،م  انجام جبران  قانون کنیدم  قدرشناس شما که ایدرجه به  بدانید هم را این

 را  جبران   قانون  اگر  پس.  شدید  زندگ   را  خودتان  هایعیب   و  کنید  رعایت   توانیدم   خوشحال   ببینید   توانیدم  

  اصال ! داری  عیب  همه این گویدم  ایستاده  جا آن  ذهنمن   چون ندهید،  ذهنمن  دستِ را  شدن عوض اما باشید، 

 را  هااین   کرد  درست   شودنم  .در   باشید  جدی  شما   اگر.  نیست   دشوار   کارها   کریمان   با   ثانیاً  نشوید،  ناامید  اوال  

  لحظه  این در باشید  راض  کنید، باز را  فضا! کنید باز را فضا و خودتان  تغییر

  رضاست   آسمان بر  عنایت ابر  هزار
  بارم  سرت بر   ابر  آن از ببارم اگر 
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  91صفحه: 

  ) ١٧٢٣  غزل شمس، دیوان مولوی،(

 کس   ی  گفتیم  که  هست  صحبتش  اآلن  که  بادی  همین  زندگ،  نیروی  تا  کنید  صبر  کنید  باز  را  فضا  کنید،  صبر  و

  تغییر   یعن  تصریف  باد  بادبزن،  یعن  مروحه  ،»ایزدی   صنع  تصریفِ  مروحۀ«   فرستدم   را  بادها  بادبزن  این  با  هست

 آن   بذارید  کند؛نم   فرق   ایزدی  یا   است؟  درست  زندگ،   خود  آفریدگاریِ   صنع،   کردنِ  اداره   و  برگرداندن  دادن،

  . »نیست  دشوار کارها کریمان با« کند، کار

  فحش و  نفرین با هم باز اگر ول. شویدم  عوض زود  زندگ،  صنع تغییردهندۀ نیروی به بسپارید را خودتان اگر

  ی   این  و،  نفهمیدم  را  این من  چرا و،  ناله  پیش،  بخواهید  اگر  دیران  و  خودتان  آبروریزی  و  خودتان  به  ناسزا  و

  و،   خشم  کند،نم   درمان  را  دردی  است  ذهنمن   مال  هااین  دانستم؛نم   پیش  سال  پنج  چرا  است  ایساده   چیز

  ریزند م   را  خودتان  آبروی  گفتم  که  هم  امروز  و،  خودتان  به  زدن  ضرر  و،  خودتان  از  آمدن  بد  و،  خودتان  از  رنجش

 هابعض   اری  جزو   هم  این  که،   گویندممن   خراب جزو   بریزد،   خودش  را  خودش  آبروی   انسان   که  است  ذهن  

  ! است اشخراباری 

  ول   نشدید،   عوض  دانمم   عال،  مرحلۀ   یعن   شویدم  عیبتان  متوجه   شما  موقع  ی   کنید،   توجه   هرحالبه

  دیران  حرف به! بشویم توانیمنم . بشویم خودمان ایراد متوجه  ما  که است این کار ترینمشل اصل! ایدمتوجه 

  دارد،   کمال  پندار   که  داریم  ایذهن من   ما   چون  دهیم،نم   اهمیت  که  هم  دیران  نظر  به  دهیم،نم   گوش  که

  . است کمال  پندار فکرِ طرز  این!» من  از غیر انداَبلَه  همه«  است، کمال  پندار مال ببین را، اصطالح این ببخشید

پایین،  ایدآمده  ایدرجه به   شما  اگر  ول   متوجه   دفعهی   رعایت   را  جبران  قانون  من!  خسیسم  من  که  شویدم  

 خب  بودم؛  زرنگ   نکردم،  عوض  من  اندکرده   من   به  خوبی  هزارتا   مردم  کنم، نم   من   را  زرنگارزش   ذهن   داندم.  

 ،زرنگ   کاله  مردم  سرِ  ما   دانیدم   دروغ  گذاریم، م   هرکاری   گوییم،م   چیزی   دستشان   از  بتوانیم  که   کنیمم  

  را   این گوییدم ! است پیشرفت خیل این خب کنید؛نم  شما اآلن ول  کند،م   افتخار ذهنمن   را این دربیاوریم،

  را   این  بویم،  کس  به  ندارد  لزوم  شدم  متوجه  اآلن  ول  گذاشتم،  کاله  مردم  سرِ  امزرنگ   آدم  من!  دارم  من  هم

 به  برمم   پناه  کنمم   باز   را  فضا  من  کند،  عوض   تواندنم   امذهن من   ول   کنم،   عوض  باید   دیدم  خودم،   در   باید

،زندگ من برای را کار  این زندگ   کندم .  
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    اصفهان از پروین  خانم  ‐٣٨

  .   استاد خداقوت سالم

  است تیزگوش اگرچه خواجه آن
  است  فروشگران و کناستیزه

  ) ٣٨٠ شمارۀ  غزل شمس، دیوان مولوی،(

  به .  بود  هم  حضور  کاالی  خریدن   دنبالِ  و  داشت  نگه  همانیدگ  ایذره   حت  تواننم .  است  تیزگوش  خداوند

  خداوند .  گیریمم   کان   هزار  صد  دهیم،  قرض   کامل  را  ذهن من   قراضۀ  اگر.  است  آگاه  ما   دروغ  و   کاریپنهان 

  خداوند،   بینایی  با  تا  کنیم  ش   ذهنمن  دید  به.  ستکاری زیان   ذهنمن   دید  نتیجۀ.  ببینیم   او  دیدِ  با  ما  تا  بیناست

  .  ببینیم جهان  ذراتِ همۀ در را زندگ   ارتعاشِ

  خوانیم م   را  موالنا  شعر   شنود،نم   را   خداوند  ارجع  پیام  ذهنمن   گوش.  بشنویم  او  گوشِ   با  تا  شنواست  خداوند

پیغام ول  گیریمنم .  

  و  ذهنمن   عقل  به   کردن  اطمینان  و  وجود   اظهارِ   یعن  فکر  هر.  گذردم   ما  ذهن   از   که  فکری  به   داناست  خداوند

قرین، بر گرفتن پیش خداوند  به کردن صحبت مجالِ یعن  دهیمنم .  

  بیندیشیم،   ذهنمن   وسیلۀبه  هرچقدر  که  هست  ترازو  به  حواسمان  و  ماست   اختیار  در  ایزدی  خرد   فضاگشایی،   با

  . بریمنم  بهره زندگ  خرد از

 همان   هم  زندگ  ندارم  رضا  و  گیرمم   ایراد  کنم،م   مقاومت  لحظه  اتفاقِ  مقابل  در  هرچه.  است  کناستیزه   خداوند

  .باشمنم  کم  سزاوارِ و هستم  غایب کنم،م  مسدود  را  حیات آب جریانِ  ستیزه با . کندم  گیری سخت اندازه

  غم  و ظُلْمات  از آید تو بر هرچه
  هم  است گستاخ  و باکبی  ز آن

  ) ٨٩ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،(

  که   دهدم   فُرجه  ما  به  کردن  مرادبی   با  زندگ  و  مانیمم   آن  تکراریِ  فکرهای  دام  و   ذهنمن   جهل  در  ستیزه  با

که کنیم خاموش و کرده شناسایی را متواضع من  است خداوند ذاتِ به چیز ترینشبیه  خاموش .  

  الغ  به را آبت که یعن اَنْصتوا
  باغ است خشلب که کن، کم تَلَف هین

  ) ٣١٩٩ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،(
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  93صفحه: 

باش  غیب  عاشقانِ آن عاشق  
  تراش  کم روزه پنج عاشقانِ

  ) ٣٢٠٣ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،(

  .  دارنگه  خدا.  استاد ممنونم
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