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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  
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  یشهباز یآقا ییابتدا  یهاصحبت  ١

 ۶ از همدان انویخانم الهام و دخترشان خانم ل ٢

 ٩  کرامت از اصفهان یآقا ٣

  ۴١ در رابطه با جبران مال یشهباز یآقا یهاصحبت  ۴  

  و دوستشان از تهران  عل  یآقا ۵
  

٩١  

 ٢٢  در رابطه با قانون جبران یشهباز یآقا یهاصحبت  ۶

 ٢۴  انهیاز م مهیخانم رح ٧

 ٣۶  یشهباز  یآقا یهاسخن  ٨

 ٣٧  رازیاز ش نی خانم نسر ٩

 ۴١  یشهباز  یآقا یهاسخن  ١٠

 ۴٣  ی شهباز  یآقا یهاهمراه با سخن  زدیاز  یمهر یآقا ١١

٢١  ۴٨  الن یاز گ نندهیخانم ب 

٣١  ۵٠  در رابطه با دستگاه روکو یشهباز  یآقا یهاسخن  

 ۵٠  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -

۴١  ۵١  ی از استان مرکز نیخانم پرو  

۵١ ٧۵  اصفهان  شهرنی از زر تایو خانم  ارا یو خانم ت نی خانم زر   

۶١  ۶١  خانم سارا از آلمان 

٧١  ۶٩  ایخانم مرجان از استرال 

٨١ ۵٧  ی شهباز یآقا یهااز آلمان همراه با سخن  ایپو یآقا   

 ٧٩  آباد نصراله از نجف  یآقا ١٩

٠٢  ٨٢  الم یصادق از ا  یآقا 

 ٨۶  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -

١٢  ٨٧  از کانادا  نایخانم د 
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

٢٢  ٩١  یشهباز  یآقا یهاسخن  

 ٩۴  خانم فرزانه از اصفهان ٢٣

 ٩٧  یشهباز یآقا  یهاهمراه با سخن  سیخانم فرزانه از پار ٢۴

  از اصفهان نیخانم پرو  ٢۵
  

١٠۵ 

 ١٠٧  یشهباز  یآقا یهاسخن  ٢۶

٨١٠  خانم فاطمه از تهران ٢٧  

٨٢  ١٠٩  خانم زهره از آمل  

٩٢  ١١١  یشهباز  یآقا یهاسخن  

١٢١  خانم اکرم از تهران  ٣٠  

١۵١  یشهباز  یآقا یهاسخن  ٣١  

١۶١  راز یخانم فائقه از ش ٣٢  

٢١١  خانم الله از فوالدشهر  ٣٣  

٢۵١  یشهباز  یآقا یهاسخن  ٣۴  

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

  یشهباز یآقا ییابتدا یهاصحبت ‐١

  

  . کنمامروز را آغاز م تلفن یهاغامیپ ژۀیبرنامۀ و ،پرسسالم و احوال با

  

  هست.  ٠٠١٧۴٧٨٨٨٠٩٨٢ ویاستود تلفن

. و قسمت اول برنامه  دیبا خودتان دار   دیاکرده  ادداشتیکه حتماً    کندهم کار م  قبل  یهاتلفن   البته

  اند.زنگ نزده ست مدت طوالن ایاند است که تا حاال زنگ نزده مربوط به کسان
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  6صفحه: 

  از همدان  خانم لیانو هام و دخترشان خانم ال ‐٢

  

  الو، سالم. :انایل خانم

  

  . میسالم عل آقای شهبازی:

  

  هستم، هفت سالم هست. انایمن ل  :انایل خانم

  

  د؟یبله، بله، خوب آقای شهبازی:

  چندتا شعر از موالنا بخوانم. خواستم بله. م :انایل خانم 

  

  بله. د،ییبفرما آقای شهبازی:

  

    :انایل خانم

  بنجد  ز یبحر، همه چ نیبحر، در نیدر
  دیمدران  بانیگر   د،ی مترس  د،ی مترس 
  ) ۶٣٧شمس، غزل  وانید ، ی(مولو  

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  

  : انایل خانم

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

  ) ١٣٩٣شمس، غزل  وانید ، ی(مولو  
  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  

  : انایل خانم

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ، یمثنو  ، ی(مولو  
  

  لشر   شروِیپ آهنگ،شی: پقَالووز
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  7صفحه: 

  

  

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با
  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ، یمثنو  ، ی(مولو  

  

  ! باز هم هست، تمام شد؟نی آفر  آقای شهبازی:

  

  بله.  :انایل خانم

  

  صحبت کند، مادرتان؟ خواهد نم یریکس د آقای شهبازی:

  

  بله، چرا. :انایل خانم

  

  صحبت کنند.  دیپس بده دییبفرما آقای شهبازی:

  

  الو، سالم. الهام: خانم

  

  بله، سالم. آقای شهبازی:

  

  . یجناب شهباز د ی خسته نباش الهام: خانم

  

  د؟ یزنممنون، از کجا زنگ م لیخ آقای شهبازی:

  

  .رم یگ  من الهام هستم از همدان تماس م  الهام: خانم

  

  .دییخانم الهام. بله، بفرما آقای شهبازی:

  

از شما تشر کنم.   خواستم. فقط مرمیوقت برنامه را ب  لیخ  خواهم نم  یشهباز  یآقا  الهام:  خانم

  . یشهباز یقدردانتان هستم آقا  لیاز شما ممنونم. خ تینهایب

  

  ممنون. لیخ آقای شهبازی:
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  8صفحه: 

خوشحالم که با شما آشنا شدم. فقط خواستم    لیخوشحالم، خ  لیخ  د،یکمم کرد  ل یخ  الهام:  خانم

  .رمیکنم، با شما تماس ب تیقانون جبران را رعا

  

  ممنون. لیخ ازی:آقای شهب

  

  . دیکمم کرد لیخ لیخ الهام: خانم

  

  .د یلطف دار آقای شهبازی:

  

  ممنونم.  الهام: خانم

  

  . کنمخواهش م  آقای شهبازی:

  

  . ممنونم. ارتانیدسِت حق  الهام: خانم

  

  خداحافظ شما.  طور،ن یممنونم، شما هم هم آقای شهبازی:

  

  خدا نگهدار.  الهام: خانم

  

  . عال آقای شهبازی:
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  9صفحه: 

  کرامت از اصفهان یآقا ‐٣

  

  .میسالم عل کرامت: یآقا

  

  . میسالم عل آقای شهبازی:

  

  د؟یاستاد حال شما خوب است؟ سالمت کرامت: یآقا

  

  . دییرمابله، بله، خوبم. بله بف آقای شهبازی:

  

پر   کرامت:  یآقا من  ول  روزیاستاد،  تماس گرفتم،  من  چهارشنبه  شدم    د یببخش  دیبا  مزاحمتان 

با شما صحبت کنم، چون راستش هول شده بودم. حاال اگر اجازه    ادینتوانستم ز  کنم م  عذرخواه

  شما.  یبرا میخودم بو اتیاز تجرب دیبده

  

  . کنمخواهش م د،ییبفرما آقای شهبازی:

  

مبارکه    آبادخ یهستم از ش   نیخوبتان. من کرامت ام   ۀاز برنام  کنمتشر م   لیاستاد خ  کرامت:  یآقا

  در اصفهان. 

  

خ  میبو  خواستم م  بعد عال  ۀبرنام  لیکه  و  همدیدار  یا خوب  تفس  نی.  را  قرآن  از   د،ی کنم  ریکه 

 م یکه تسل  السالمهیعل  ونسی  داستان حضرت   نیوصل است به قرآن و ا  نیهم ۀ موالنا که دربار  یشعرها

است که ما به    نشد  میتسل  نیخاطر اچه هست، چرا اصال به  میتسل  که معن  دانستم  نبود که من هم نم

وضع    نی از هم  ،در زندگ  کردم م  تیاش گله و شانبودم، من همه   میمن تسل  . ولمیشو زنده م  زندگ

  که د یفرماآمد به قول حضرت موالنا که م شیمن پ یبرا  نی. تا اهانیخودم و ا

  

  سرش   دیبال نا واریبه د تا
  پند دل آن گوش کرش  نشود

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
   



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۶-۱مشار

  10صفحه: 

 نیمن آورد. ا  یبرا  چالش  یبه من داد که من واقعاً زنده بشوم،    درس   یمن را    زندگ  می  من

  ا»یمبارکه «انب  ۀ«صافات» و در سور   ۀ قرآن در سورکه خداوند رحمان در    السالمهیعل  ونسیحضرت  

کند و وسط راه  انباشته فرار م  کشت  یبا    کرده م  تینبوده و گله و شا  میتسل  کرده که وقت  ادشانی

زنده بشود   نیا  خواهد م  که زندگ   افتد م  ونسیو به نام حضرت    اندازند و قرعه م  دیآ  م   نهنگ  ی

  کند.  جادیا شیبرا اتفاق و چالش یو 

  

م  ی  ر یبعد در ز  و قرار  تار  ر یو در ز  ایدر در  اندازندش م  وقت  ردیگ نهنگ  و   هاسخت  ها، یآن 

  یاتفاق برا نیمن چار کردم که ا ا،یخدا دیگو م زندزانو م دفعهی اش ناراحت بوده و ها، همهترس 

اش به همه  کرده و ناله م  نی نفر   کرده، م  تینبوده، گله و شا  میکه تسل  افتد م  ادشیمن افتاد؟ و  

  :دیگوجا م. و بعد آنهان یو ا قومش و زندگ

  

» «ينمالظَّال نم نْتك ّنانََك احبس نْتا ا لَها  
  ) ٨٧ یۀ)، آ ٢١( ایانب  ۀسور م،ی (قرآن کر 

  

  و من بر خودم ظلم کردم. ستین یی از تو خدا ر یغ ،تو بزرگ ، یاتو پاک و منزه ایخدا

  

 افتد ما م یبرا اتفاق ی و بعد  در زندگ میستین میکه واقعاً تسل ز یهاست استاد عز مثال ما آدم حاال

ا  دیآ  م  طانیو ش نم  هان ی. من ا دهدما جلوه م  یاتفاق را بد برا  نیا  ورن یاز    طان یکه ش  دانستم را 

  . ز یاستاد عز  سازد از کاه، کوه م دیآ  م

  

  بله.  آقای شهبازی:

  

زحمت  ندیآ  که م خوبتان، از آن کودکان عشق  ۀاز شما، از برنام  کنممن واقعاً تشر م کرامت: یآقا

  . دهند را م یمعنو یهاامیکه پ . آن کسانکشند م

  

 د یفرما «سجده»، خداوند رحمان م   ۀمبارک  ۀبه خدا من قبال اصال کور و گنگ و کر بودم که واقعاً در سور  

آتش چه   نی. خُب امیدهنباشد، ما در جهنم، در آتش قرارش م  میکند، هرکس تسل  که هرکس سرکش

است   است. همان اتفاق  ذهنآتش، همان من   نیشما ا  ۀبرنام  نیا  قی که از طر   دمی هست؟ من حاال فهم

  راه را.   می ر یب ادیبه ما بدهد تا ما  کم گوشمال ی خواهدما افتاده و م یکه برا
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  11صفحه: 

  

  یهاغام یو آن پ  سمینو م  خوانم، شما را م  یشعرها  خودم گرفتم و ه  یبرا  یادفترچه   یمن    واقعاً

 د یفرمام  یهمه الو هستند. واقعًا استاد حضرت سعد  یهمه، برا  هان یو آن کودکان عشق ا  زانیعز 

  که

  

   با تو برآرم دم شی به همه عمر خو گر 
  رفت  امیا عمر آن دمست باق حاصل 

  ) ١۴١اشعار، غزل   وانید ،ی (سعد
  

اش که رفته عمرمان همه   ما خوب است. آن باق  ی لحظه برا  نیا  م،یشوما به خدا زنده م  کهنیا  حاال

را ندارم؟ چرا   نیهستم؟ چرا ا  یجورن یمن چرا ا  دانم که نم  میاش در ذهن بودهمه   م، یخدا نبود  ادی

ن ا  ست؟یوضعم خوب  ندارم؟ چرا  ا  نیچرا زن  دارم؟ چرا  برا  نیمشل را  افتاد؟ همه   ما  یاتفاقات 

  . گرفتم استاد از زندگ ییهادرس

  نندگان یکنم و ب  خداحافظ  ر یکه من د  دییاستاد، شما به من بو  کنم صحبت م  لیاگر من خ  دیببخش

  نکنم. تیرا اذ

  

که    یز یعز   نندگانیشما را سعادت بدهد، به ب  شهیکه هم  خواهمکه، از خدا هم م  خواهمو از شما م 

  استاد.  کندچقدر خوب صحبت م هم که مثل خانم الدان زانیو آن عز  کشندبرنامه زحمت م نیدر ا

  

نه من   دییگوم  دیقول خودتان که چقدر ماشاءاله تواضع دارموالنا به   عنی  د،یدار  به خدا شاگردان 

شد   هان یکه ا  کنمشماست و من خدا را شر م  یبزرگوار  نیندارم، من خودم شاگرد هستم. ا  یشاگرد

  داریزنده شدم، ب  هاضربه  نیکه با ا  آورمجا مو شر خدا را به  نمینشر روز ممن، به خدا من ه   نی قر 

  که دیگو شدم. و واقعاً م

  راه نشانم بده  ،یا که مرا خوانده یا
  نور نشانم بده  م،یشب ظلمان در

  (شاعر: نامشخص) 
  

بزرگان را من داشتم   نیا  ست؟یک  یحضرت سعد  ست؟یحضرت حافظ ک  ست؟یموالنا ک  دانستم نم  من

  نه یک  شهیهستند. و هم   قول شما نابودشدناند بهکه آفل  ییزهایشده بودم با چ  تیهواش همو من همه 
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  12صفحه: 

نسبت  داشتم  نفرت  مردمداشتم،  و  اتفاقات  اذ  به   مثال نگاه  یجور   ی  ت،یکه  با   شان،یهامثال  

  . کنمدعا م شانیام که براشده نیاآلن چن  ول شان،یهاحرف

  

  ۀ و برنام  یروادهیمثال پ  رفتم م  داشتم، نفرت داشتم و حت  نهی واقعاً من همان آدم هستم که قبال ک  ایآ  

  . ستیچ میتسل دانستم اما من واقعاً نم خواندم،م ر ید یهاکتاب ای کردمشما را نگاه م

  

 تِیکه «ما بر هدا  دیفرما را به ما فرمود که خودش هم در قرآن م  تیعنا  نیکه خدا را شر، خدا ا  حاال

  . می کنم تیما شما را هدا م»،ییافزا م افتگانیت یهدا

  

. همه از انعکاس درون من  ستین  رونیاز ب  . خوشست ین  رونیدر ب  که زندگ  دمی فهم  ر یمن د  اآلن

  است.

  

  . نی آفر  آقای شهبازی:

  

در    رسد،به شما م  و بدبخت  یکه در قرآن هرچه بد  دیفرما که باز هم خداوند رحمان م  کرامت:  یآقا

است   یافکار  نیهم  شود م  اش علم    . ولدیاست که فرستاد  از همان اعمال  »،ٰىمبارکه «شور  ۀسور

دار  ما  همخشم  نیهم  م،ی که  به  رودم  هاست، ناراحت  نیهاست،  و  باال  عالم  مادبه  ما  صورت  به  ه 

  . گرددبرم

  

به خدا استاد. من  میدادنسبت م رم،یگ خودمان را من از خودم م یهایبد نیا میخواست ما بعد م و

  است. یطورنیاست، چرا ا یجورنی چرا ا ایآخر خدا گفتم م

  

مال همان چهارشنبه بود،    دم،یدشما را که م  شی ساعتِ پ  ی  ۀبرنام  حاال به خدا قسم، وقت  ول 

  ی زهایمن به چ  ول  ،یمن کرد  ی کارها برا  لیمن را ببخش تو خ  ا،یخدا  یوا   گفتمم  کردم،م  هی گر 

که تو    و آزاد و راحت  نی ر یخوش و ش  آن زندگ  یقدردان نبودم، برا  امسالمت یبودم، برا  دهیآفل چسب

هستم، نشستم   جانیمن اآلن ا  هستند، ول  رید  یاآلن هستند که جاها  هالی. خمن گذاشت  اریدر اخت

  صحبت کردم.  کهنیاز ا دیبرنامه شاد و فارغ. استاد ببخش نیا یپا

  

  سؤال دارم.   یممنونم، وقتتان تمام شده. حاال  آقای شهبازی:
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  خوشحال شدم. لیبله، خ کرامت: یآقا

  

  د؟ یدهرا انجام م شما قانون جبران مال آقای شهبازی:

  

  چه هست؟ اش استاد، معن  فهمم نم اشرا معن نیا کرامت: یآقا

  

   د؟ی کنبه گنج حضور کم م پول ،ماهانه شما از نظر مال عنی آقای شهبازی:

  

نشده    یجورنیشما آشنا شدم و نه هنوز ا  ۀبا برنام  میگونه، نه استاد، من مثال تازه م  کرامت:  یآقا

  چشم حتماً.   م،یباش ستهیصت باشد و شاشاءاله فر من. حاال ان یبرا

  

  بله بله، ممنونم.  آقای شهبازی:

  یجورچه   عنیاست، اما نه، من نتوانستم.    نیا  جبران مال  دیفرمود  کهنیحاال مثال ا  ول  کرامت:  یآقا

  را نداشتم.  هان یکار کنم و ا با گوش دانم نم کهنی استاد، من سواد ا میبو

نام و رسم بداند.   یجور  ی مثال آدم مشهور بشود،    هان یو ا  نستاگرامیا  کردم بودم فکر م  یمثال    من

حضرت موالنا   السالم،هیهم حضرت شمس عل  نیاما بعد که کار خدا با کتاب ملت عشق آشنا شدم و ا

از نو    دیبا  . تو هرکه هستخورددردت نمبه  هان یرا بذار کنار، ا   ایاسم و رسم دن  نیاند که افرموده

  . حاال مصداق من است. یموالنا بشو

  

  با شما.  کنمم ممنونم پس خداحافظ آقای شهبازی:

  

باش  کرامت:  یآقا شد  د،ی زنده  خ  میخوشحال  م   لیاستاد.  تشر  برنام  کنمممنون  خوبتان.    ۀاز 

  خداحافظ. 
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   در رابطه با جبران مال یشهباز یآقا یهاصحبت ‐۴

  

برا  نیا  خُب را کردم  ب  یسؤال  که  رعا  دیبدان  د،یبرنامه هست  نیا  نندۀیشما  را  جبران  قانون   تیکه 

قانون   کرد و هرکس  دینخواه  شرفتیپ  ول   د،یدان م  زهایچ   لیدرست است که خ  دیکن . اگر نمدی کن نم

برنامه قطع بشود و    نیا  خواهدو قاصدانه م  ارانهیدرواقع دانسته و هش  کند نم  تیرا رعا  جبران مال

  اند متأسفانه. زُمره نیما هم در ا نندگانیب تی نکند و اکثر  شرفتیپ خواهد م

  

  ت یقانون جبران را رعا  دی که شما بتوان  ست هم امانات  هانیکه هست، ا  ییهاآگه  نیپس از ا  امروز

  از اروپاست که در هلند است. مال تیحما یاصطالح برا شماره حساب ما از به نیمثال ا د،یبن

  

  از اروپا: مال جبران

  گنج حضور در هلند بانک حساب

Babk name: ABN. MRO 

  حساب:  صاحب

Parviz Shahbazi Shir Amin 

  46.28.03.910: حساب شماره

IBAN #: NL94ABNA0462803910 

BIC: ABNANL2A 

 

و   میشما نگه دار ی برنامه را برا نیا میتا ما بتوان دی ز یحساب پول بر  نیبه ا دیتوانتمام نقاط اروپا م از

  ی ماهواره برا قی که «پخش برنامه از طر میکن خدمت شما اعالم م ها،آگه ،یبعد یهاالبته در عکس

 نترنت یخودتان را به ا  یهاون یز یتلو  کنم. خواهش م»یزودقطع خواهد شد به  شمال  یای اروپا و آمر 

  د ینی) ما ببappاَپ (  قی از طر   د،ینی) ما ببwebsite(  تیساوب  ق ی از طر   ای  دی) مجهز کنRokuو روکو (  یقو

  . دهمرا به شما نشان م شیهااآلن عکس

  

ا  مینون جبران صحبت کردبه قاراجع  لیخ ب  نیدر  ما اصرار کردند، صحبت کردند،    نندگانیبرنامه، 

   وقت   ول  میزنم  ادیحرف ز  م،یهست  تیهوبا پول هم  هارانیا  مییما حاال بو  قدرن یا  دادند ول  حیتوض

  .شود به ضرر ما تمام م نیو ا می کن خودمان نم یراه برا نیدر ا میخرج کن پول ی دیآ  م
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 د یدوست دار  د،ی کن نم  که قدرشناس   دی نیببنده و همارانم. شما م  لۀیوستا برنامه اجرا شده به  ٩۴۶

ا و سرو  نیکه  ن  نیقطع بشود و ا  سیبرنامه  ب  ی  نی . استیکار درست    ل یبود که خ  یاننده ینمونه 

   جبران مال  دیگو م  ندک  ت یرا هم رعا   نگرفته که جبران مال  ادی  گرفته، ول   ادیبرنامه    نیاز ا  زهایچ

  !ست؟یچ

  

کار  نیا تواندنفر نم ی د،یمتأسفانه و اگر شما کم نکن دیطبقه هست نیدر ا نندگانیشما ب تی اکثر 

شما متأسفانه قدر    ول  میپخش کرد  م،یشما اجرا کرد  یسال برا  دوو ستیتا در ب  ٩۴۶  ریرا بند د

  !  دیدان نم

  

  ت ی حما کنند، م  تیکه برنامه را حما  به کسان رود . دوباره سپاس من مکنمرا دارم عرض م تی اکثر 

  . کنندو روز کار م عاشق هستند، شب  فرستند، م  غامیپ کنند،م یمعنو تیحما کنند، م مال

  

م  سی سرو  نیا  ستمیفقط من ن  تعداد زکنم را خدمت شما ارائه  ب  یادی.  ما که همار ما   نندگانی از 

  شما. یهاخانه  دیآ برنامه م نیا قی و از طر  کنند اند و در زُمرۀ عاشقان هستند عاشقانه کار مشده

  

مثل موالنا    بزرگ  ی  یهاراحت، درواقع آموزش  دی نشسته بود  تانیهادر طول عمرتان در خانه  ک  شما

نظ برمتان شما هم مداد و کاغذ خانه  آمد در جهان ندارد، م  ر یکه    د، یکن م  ادداشتی  دیدار تان را 

  !  موقعچیه  .می ارند بوده در هزار سال گذشته؟! حاال ماقبل را ما اطالع . ک دیکن م شرفتیپ

  

ها دولت   دییبو  دیتوان بشوند. نم  قدمشیمردم پ  دیاطالعات را با  نیجا بوده. ااطالعات آن  ن یا  ول

  .ر ید  شود نکنند، نم  تیکار را بنند. مردم هم قانون جبران را رعا نیا ندیایب

  

 ندیایب  یاعده  ی  دیبا  میمثل ابر در هوا هست  م،یستیوصل ن  مانشۀیما به ر  م،یدار  اشاالت فرهنگ  ما

  طورن یاست. هم  یاست، حافظ است، سعد  موالناست، فردوس  مانشهیوصل کنند. ر  مانشهیما را به ر

  . برد ور مور و آننی باد ما را ا م،ی و مثل ابر در هوا معلّق هست میفرمودند، ما قطع شد شانیکه ا

  

در کتاب هست، طاقچه هست    ر، یجا هست دهم در آن  نیاست و ا  شهیثبات با ر  م،یاگر ثبات داشت  ما

  که عموم مردم استفاده کنند.  شود پخش نم هست، ول فروشکتاب ی ای
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از    میاند! ما مجبور شدشان را ندادهپول ماهواره  موقعچیه  هاییحساب ما در اروپا است. اروپا  نیا  مثال

 یاست که    سال کاف  ودوستیب  ر ی. د میسال برنامه پخش کن  ودوستیاروپا، ب  یبرا  می بذار  بمانیج

  کند.  مبا انتخاب خودش، با کوشش خودش کخودش،  لیبه م دینفر متوجه بشود که با

  

م  ی اعده  یموقع  آن  بعد م  کنند، م  ییکارافزا  شوندعضو  منقض  دهند کارت  ما، کارتشان     به 

  .رندیگ  فقط وقت ما را م دهند جواب نم میزنعالوه زنگ م کنند، به  دیتجد زنند زنگ نم شود، م

  

را   تشی) بفرستد، عضوtextتکست (   ی  ایادامه بدهد، زنگ بزند    خواهدرا نم  تشیکه عضو  هرکس

با تلفن و جواب ندهند،   میکرددنبالش نم ر ی. درودم شود تمام م میکن باطل م م،یکنما کنسل م

  ! ستیکار درست ن نیا

  

مه را برنا نیا میکشکه ما زحمت م طورن یهم دیشد، زنگ بزن کارتتان منقض دیشوشما عضو م  اگر 

بزن  دی شما هم زحمت بش  میآور شما م  یهاخانه پ  دیزنگ  را  تجد  د یکن   دایما   د یشمارۀ کارتتان را 

  .  دیکن

  

مر شما توجه    ایکه قانون جبران انجام نخواهد شد    میدانم  ول  م،ییگوحاال دوباره ما م  نیبنابرا  پس

  .اندده یشن  تیاقل  یکه قانون جبران، قانون جبران، قانون جبران فقط    میاما هزار بار گفته   ر ید  د،یکن

  

است که   رانیمخصوصاً حرف من به خارج از ا  رانیخارج از ا   مییگوم  شوند،هم عضو م  یاعده  ی 

اصال    ست،یخوب ن  یجا وضع اقتصاداصال. آن  می ندار   یما کار  رانیهم پول دارند هم خُب با داخل ا

  .ستیصحبت کردن ما درست ن

  

 ده   زنند زنگ م   دیشما صد دالر بده  میگفت  ر ید  م،یدار طرف هستما با کسان پول  رانیخرج از ا  ول 

  د،یدالر عضو بشو  ! نَه! صدم یکنم  اد یحاال بعداً ز  ندیگوم  شونددالر عضو م  ستیب  شوند،دالر عضو م

ت له نکن، حداقل صد دالر بده. یپا  ر یبرنامه کم کن، آن را ز  نیبه ا  دهیبه شما رس  غامیپ  یاگر  

  . میآموزش را گسترش بده نیا میهزار دالر بده، پانصد دالر بده که ما بتوان ماه یدار
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صد دالر بدهند.    ماه  میانکرده  دایسال هزار نفر آدم پ  ودوستیحال در عرض ب  که ما تا به  شود نم

فقط   دینیبهزار نفر مچهار روز پنج! در عرض سهنند یبچند نفر برنامه را م  دین یبب  دیموقع بروآن  بعد

است،    ها که درعرض مدت کوتاهاز برنامه  ! بعضانددهید  یر یو تصو  ) ما صوتwebsite(  تیسادر وب

  .چیحاال ماهواره که ه کنمدارم عرض م نترنتیا قی دارد از طر  نندهیهزارتا بچهل هزارتا،س

  

است، کل    نندگانیم از بعموم، منظور   لۀیوسبرنامه دانسته نشده به  نیاست که توجه نشد، قدر ا  نیا

  ی اعده  یدرصد هم    ی  ریز  نیو در ا  کنندم  تیرا رعا  درصد جبران مال  ی  ر یز  تیاقل  نندگان،یب

  ! طورها نیدالر، ا دالر، پانزده دالر، س دالر، ده ستی ب رسندنصاب نم ّبه حد

  

لیپِ  مثالپ  )PayPalدار (لیپِ  م،یپ  )PayPalل یپِ  نیما ا  ستیاز چهارهزار دالر در ماه ن  تر شی) درآمد ما بپ  

  بهتر است. می اصال نشان نده میدهرا نشان م

  

که   میبن  دایرا پ  نیقدرت ا  میاحتمال دارد که ما بتوان  د،یکن  تیاست که قانون جبران را اگر رعا  نیا

  .میشما نگه دار یرا برا سیسرو م،یشما نگه دار یبرنامه را برا

  

محرکۀ    یرویخودم، به خواست خودم، به ن  میبه تصم  دیکه من با  دیبزن  یبینه   یبه خودتان    دوباره

ا نَه  بزند    یشهباز  کهنیخودم،  تحر   کس  ی  ایزنگ  را  من  بزند  تشو   ی زنگ  کند، خودم   قیکند، 

به   ولمپ   عنیشدم    تیهوهم   ز یچمه از ه  شتر یکه ب  ی ز یاز آن چ  یمقدار  رمیگ  م  میبراساس خودم تصم

  خودم بذرم.  لیم

  

 رودم پردم ستخوش  یبو یمثل  نیاگر نَه، ا  دیکن هم م شرفتیپ دیکار را کرد نیا دیتوانست اگر 

  .  ماند نم

  

فرصت   نی ا  دینیکه شما بب  گذارمصفحه م  یرو  قانون جبران را اول هر برنامۀ تلفن  یامان اجرا  من

  شماست.    یفرصت برا نیا میگورا، من م

  

  کند، م  اثر ی و هم کار ما را ب  زند هم به خودش لطمه م  کند  نم  تیرا رعا  که قانون جبران مال   کس

در   دیبرو  دیبرنامه را شما اگر بخواه  نی! ادهیساعت طول کش  هفت   ٩۴۶ما را! برنامۀ    یروزکار شبانه
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هزار  ده  دیروزه بادورۀ شش  ی  مثال  دیبرو  ای  دیتماشا کن  یاروپا، بازار معنو  ایکانادا    ای  ا ی بازار آمر 

  !  دیدالر بده

  

درعرض    دی نیب م  د،یها بپرسدوره  جورنیهم که رفته به ا  برنامه، از کس  نیبه ا  دیخوب دقت کن  شما

 ٩۴۶که ما در برنامۀ    ندیگو نم  هامطلب به آن  قدرن یا  دهند،هزار دالر مده  روندکه م  یشش روز

  .  شودنم دایپ یاچون برنامه. هم میخدمت شما ارائه کرد

  

 ی ها اند صحبتدست هم دادهبهعرض کردم دست ها لیشده و اآلن هم  خ دهیکش یادیحاال زحمت ز و

به اشعار موالنا  پمن،  مPDF(  اف یدیصورت  نوشته   ( مثل    یرو  شود ارائه    یکاغذ  به شما  کتاب 

  اشعار موالنا.  نی شما، کتاب خوب، با بهتر  یبرا میسینوکتاب م یما هر هفته  کنند، م

  

بفهمد.    تواند را م  زهایچ   ل یاست، اگر درست گوش بدهد، خ  نفر کاف  ی  یبرا  ٩۴۶برنامۀ    ی  نیهم

کسان  ول داد  خواهم  نشان  آمر   اآلن  در  اروپ  شمال  یای که  و  کنند  هستند  لطف  هستند  ا 

از    ا ی در آمر   توانند دستگاه روکو را هم م  نی) مجهز کنند. اRokuرا به دستگاه روکو (  شانیهاونیز یتلو

(  ای)  Best buy(  یبابِست بدهندamazonآمازون  سفارش  جاها )  هم  اروپا  در  ب  ییو    شتر یهست 

  را. شیهاعکس تانیها دارند اآلن نشان خواهم داد برافروشاه
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  و دوستشان از تهران  عل یآقا ‐۵

  

  ؟ یشهباز  ی. حال شما آقامیسالم عل :عل یآقا

  

  نه؟   د،یزنبار است زنگ م  نیو اول  دیزناز کجا زنگ م  دیی. ممنونم. بفرمامیسالم عل  آقای شهبازی:

  

  .  زنمهستم از تهران، دفعۀ اول است که زنگ م بله، من عل :عل یآقا

  

  . دیخوش آمد لیخ د،ییآقا بفرما بله عل آقای شهبازی:

  

ذره   ی. من هم مثل همه  میبو  راتییاز تغ  خواستم . واله م یشهباز  یآقا  م یمخلص  ل یخ  :عل  یآقا

  .  تشیهول کردم واقع

  

. من میما با هم دوست هست   ر ی. ددیراحت صحبت کن   ل یخ  د،ی بش  قینفس عم  ی  آقای شهبازی:

  ]  یشهباز یهر روز خانۀ شما هستم، مهمان شما هستم. [خندۀ آقا

  

  بله، بله، هر روز واقعاً.  :عل یآقا

  

  د؟ی کرد راتییچه تغ د،ییساعته مهمان شما هستم. بله بفرما ٢۴ آقای شهبازی:

  

  کردم.   ر ییتغ لیخ  نم،یبتان را مسال است برنامهسه  تشی من واقع  یزشهبا یآقا :عل یآقا

  

  کهنیو ا هی عاجز شده بودم و فقط گر  ر یکه د دمیرس یانقطه یبه  عن ی. خواندم م ادیکتاب ز قبلش

ضرر به خودم زده بودم، به خانواده،   روم، دارم اشتباه م  دانستمگم کرده بودم. م  ر یرا د  راه زندگ

کم   دیکه نه، من با  دمیکه فهم  دمیرس  جایبه    ر یدور و بر، به مملت، به دوست، د  یهابه آدم

از خدا.   رمیب  

  

کم به چند تا کتاب، . کممیباز شد برا هویراه بزرگان  ر یکمم کن، د ایهمان موقع که گفتم خدا از

  به شما.  دمیرس کهنیبعد تا ا
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  20صفحه: 

ا  بعد سه    دمیرس  کهنیتا  مبه شما،   که  عنیگذاشت،    ر یتأث  می رو  لی. خکنمسال است دارم گوش 

مثل خانه، مثل همسر، مثل   ن،ی مثل ماش  خواستمکه قبال م   ییزهایچ  عن یکال عوض شد.    ام نیبجهان

ا شهرت،  مثل  شناساخودبه  لیخ  هانیمقام،  آن  شد م  ییخود  از  هو   نیا  شد م  ر ترنگکم   ور 

  .  شودکمتر م میهاخواسته  کنم،من هرچه برنامه را نگاه م یهاخواسته ها. هخواسته

  

که آره  نمیب م هوی  کنم،ر نگاه مبرنامه را کمت کنم،هفته شُل م ی هوی که مثال  ییهاموقع مر 

  تنگ شد.  ز یچکه دوباره همه نمیب مثال م  کنم، م احساس تنگ ذره ی شود،دارد حالم بد م ذرهی

  

  فرستم،  م   امیبرنامه پ  یبرا  کنم هم م   جبران  ی  ا ی  سمینو م  کنم، برنامه را دوباره محم شروع م  تا

که    لیموبا  ی باطر   یحضور من مثل    یاریباال، دوباره هش  میآ دوباره دارم م  نمیب م  کنم،تلرام م

  خوب است.   لیباال، خ دیآ دوباره م شوددر شارژ دارد پر م  زنند م

  

 ت یکه چرا کار و زندگ  ندیگومثال م  ایخوب داشته، درست است که مخالف بودند    ر یمان تأثدر خانه 

ا ولنیشده   .    زندگ و  هستم که کار  متوجه  خودم  من  چن یهم  عنی  خب  بخواهد  اگر    ، یزهای. 

که   شوم م  یقو  قدرنی. ناخودآگاه من اشود ساخته بشود، ساخته م   هم در زندگ  ر ید  یهاتیموفق 

  کم خرد کل.  را هم بسازم به ر ید یزهایچ

  

  . نی آفر  آقای شهبازی:

  

   یدوست دارد با شما    جاست،ن یدوستم هم ا  رم،یگ نم  ادیزمن وقتتان را    یشهباز  یآقا  :عل  یآقا

  بند.   یسالم و عل

  

  . دییبفرما کنمبله بله، خواهش م آقای شهبازی:

  

  . کنمم از شما خداحافظ :عل یآقا

  

  .یسالم دکتر شهباز :عل یآقا دوست

  

  در خدمتتان هستم.  دیی. بفرماستمی. من البته دکتر نکنمبله، سالم. خواهش م آقای شهبازی:
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  21صفحه: 

  

  خوشحال شدم.  د،یاستاد بزرگ هست د،یدکتر هست یما  یبرا :عل یآقا دوست

  

هم کامل در برنامه بودم، اما با    ماهدو  یبا برنامۀ شما آشنا شدم.    دوستم عل  قی هم از طر  من

خوب نبود، با برنامه توانستم حالم   امحال روح  نداشتم،  یکه داشتم، حال و اوضاع خوب   قبل  طیشرا

و با حفظ کردن    نابا اشعار موال  اورمیبدست ب  یکه بودم بهتر کنم و حال بهتر   تیاز آن وضع  لیرا خ

  موالنا.  اتیاب

  

تا    دادم، هم انجام م   بهتر کنم با کم برنامۀ خوب شما، جبران مال  لیحال خودم را خ  توانستم

هم   مدت دوباره از برنامه دور بودم و امشب دوباره حاال قسمت شد که حاال دوستم عل  ی  کهنیا

  سع   لیکردم که به برنامه برگردم و باز خب خ  باز دوباره سع   م،یبرنامه نشست  یتماس گرفت، پا

  . کنم م

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  

باشم، حالم را خوب    شهی برنامه هم   نیبا ا  خواهمبرنامه حال مرا خوب کرده. م  نیا  :عل  یآقادوست   

  کنم. 

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  

  . ممنون از برنامه خوبتان. خوشحال شدم. شوم مزاحمتان نم ر ید :عل یآقا دوست

  

  . خداحافظ.  د یشممنونم، موفق با ، عال ،عال آقای شهبازی:

  

  خدانگهدار. ن،یچن! همدیزنده باش د،یسالمت باش :عل یآقا دوست
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  در رابطه با قانون جبران یشهباز یآقا یهاصحبت ‐۶

  

ا  وقت  بله، م  نیبه  نگاه  ماه، سه  شما، مدت  دیکنبرنامه  م  مثال دو  بهتر    شود، ماه حالتان عوض 

تعهد قانون جبران را ولو کم اجرا    یو برا  دی هرجور شده ادامه بده  دیکار تمام نشده و با  ول  شود، م

  . دیکن

  

نکن  د،ی من گوش کن  به و    دهند م  همهن یا  د،یاستدالل نکن  د،یدر ذهنتان بحث نکن  د،یبا من بحث 

  به قانون جبران. راجع دیاصال بحث نکن چ،یه دی ها را نزنحرف نیا ها،نیا

  

فهم  تیموفق   دیکل اجرا  دنیشما  زم  یو  در  زندگ  یهانهیقانون جبران  اگر   مختلف  شما  شماست. 

 د یاداشته  نعمت   یعلت قانون جبران است، حتماً شما  به  و جمع  ی صورت فردبه  دیاشست خورده

   .دیاکه قدرش را ندانسته 

  

خوب چه هست تا قدرش را بداند و ما    ز یبفهمد چ  دیمستلزم داشتن دانش است. آدم با  »«قدردان

ندار   یباشد    میتیدر    ی  دیگوها شما، موالنا مبچه  میگوها مموقع  . بعضمی چون آن دانش را 

به او م  یخُب    لیدست بچه هست، بعد خ  دیگو است، م  متشیدالر ق  ونیلیم را    آن  دهندتوپ 

  از او!   رندیگ  م

  

 م یخودمان کار کن  یرو  میما فرصت دار   کهنیاست. ا  میتیما در    است، جوان  میتیما همان در    سالمت

قدرش  دیبا رد،یگ صورت م ع ی سر  لیخ در نوجوان ،در جوان نیبله ا م،یبه حضور زنده بشو یو زود

  .  میرا بدان

  

ممنون،   لیخ  دیی نگو  دهد،کار کوچ انجام م  یبه شما    شما هرکس  کهن ی ا  عنیجبران»    «قانون

  . دیبرگردان شانیاندازۀ آن به اخداحافظ! حتمًا به 

  

شما خرج کرده؟ شما هم پنجاه   یدالر برا اندازۀ پنجاه. به دیدعوت کرده؟ شما هم شام دعوت کن  ناهار

که   ها،ن یدارد و ا  ادیز  ل یخ  نیکه حاال بابا ا  دیی. نگودیبن  یکار  یبه هرحال    ای  دیدالر به او بده 

  که.  کنداصال فرق نم
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  23صفحه: 

مقدار از    ی  دی ر یگ  مثال حقوق م  د،ی. شما کارگر هستدیقانون جبران را فقط به زبان برگزار نکن  شما

و تعهد آن    راتییآن تغ  دی نیکار را انجام دادم، بب  ن یکه من ا  دییکنار، در ذهنتان بو  دی آن را بذار

  . شود موقع انجام م

  

 ادی  یز ی چ  یبوده که قانون جبران را انجام داده، کوشش کرده    لیدل  نیکرده به ا  شرفتیپ  هرکس

علت است که    نیبد است، به ا  مینیبم  رانیبد است مثال در ا  اشاصطالح وضع مالکه بهگرفته. آن

  نگرفته.  ادی یز یقانون جبران را انجام نداده، چ

  

! چه زن چه مرد. چطور پس  ز یچچ یه  دیگو م  ؟بلد هست  ز یچه چ  میگو م  زند،ساله زنگ مچهل  آدم

  . ز یچچ یه د؟ی کردسال چه کار م چهل

  

  . د یستیخودتان با  یپا  یرو   از نظر مال  دیکه بتوان  نوجوان  ،در جوان  دی ر یب  ادیمهارت را    ی  دیبا  شما

  

بتواند کار کند. اگر شما   دیبا  رد،یاز پدر و مادرش پول ب  دی به بعد نبا  سالاز هجده، نوزده  هرکس

  . دیمطمئن باش  شودم دایکار پ د،یقانون جبران را انجام داده باش
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   انهیاز م مهیخانم رح ‐٧

  

  ؟یشهباز یآقا دی. خوب هستم یسالم عل :مهیرح خانم

  

  د؟ یزناز کجا زنگ م دیی. بله بله، بفرمامیسالم عل آقای شهبازی:

  

  هستم.   مهیبارم هست. رح نی. اول زنمزنگ م  انهیمن از م :مهیرح خانم

  

  . دیی. بله بله، بفرمانی آفر  آقای شهبازی:

  

 م یهامقدار از تجربه  یو    دیکه دار  یاز شما تشر بنم در مورد برنامه خوب  خواستم م  :مهیرح  خانم

  بذارم.  انیدر جر  دیرا اگر اجازه بده

  

  بله بله.   آقای شهبازی:

  

  ٣١که حدود    دیشر صحبت کرد  ی در مورد محورها  تان یهااز برنامه  یدر    یشهباز   یآقا  :مهیرح  خانم

  مورد بودند. 

  

  مقدار استرس دارم. تپش قلب گرفتم.  ی دیکردم، ببخش خودم را بررس اذعان کنم وقت  دیبا

  

  . دیبش قی نفس عم ی. کنمبله خواهش م آقای شهبازی:

  

بررس  وقت   :مهیرح  خانم را  خودم  د  که  متاسفانه  غ  یتمام محورها   دمیکردم،  به  دارم  را  از    ر یشر 

در   بنم حت  تیقانون جبران را رعا  کردم م  ها قانون جبران بود که سعاز آن  یکه    شیتادوسه

  . میهامورد انتقال تجربه

  

  .زدم م  به او زنگ پرساحوال یجبرانش، برا  یحتماً برا زد،به من زنگ م ی اگر 

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  

  جبران کنم.   کردم م کردم،سع م . کم کردمجبران م دادم،م یاه یهد  :مهیرح خانم
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  م ی رفت م  یخانۀ    روشنگرفتم. مثال چشم  ادیهم   از بچ  م،یما در منطقه ترک چون بزرگ شد  عنی

  گرفتم.  اد ی را از بچ ن یو ا میکرد جبران م م،یرفتعوضش را م دیدوباره با

  

  بله، بله.  آقای شهبازی:

  

قانون جبران بود که با وجود    تیاهم  نیخاطر هممهم بود. به  میبرا  لیقانون جبران خ  :مهیرح  خانم

وجود قانون جبران نگذاشت که من از پا    را داشتم، ول  شترشیشر را داشتم، ب  یتمام محورها  کهنیا

  . فتمیب

  

عنوان درس نگاه بنم اصطالح نگاه کنم، بهکردم به  سع  داشتم، ول  ام هم در زندگ  از مشالت  لیخ

  .افتاد م  میکه در زندگ به اتفاقات

  

بو  تی اهم  نیهم  خواستم م ا  میقانون جبران را  خاطر وجود  محور شر که در من بود، به  همهنیکه 

ما، به طرف خداوند و نگذاشت که وجود قانون جبران  شدم به طرف برنامۀ ش تیقانون جبران من هدا

  هم داشتم. یادیز لی. مشالت خفتمینگذاشت من از پا ب

  

نداشت    ییبود که فضاگشا  نیشر ا  یاز محورها  یبود که    ییهم که داشتم فضاگشا  یز یچ  نیدوم

  طرف.

که درمقابل اتفاقات و    دهدرا نشان م  ییفضاگشا  تیاز اهم  نیرا داشتم و ا  ییفضاگشا  نیاز ا  من

  داشتم. ییمقدار فضاگشا یافراد 

  

از    حت  گرفتم،. از شما درس منمیبب  از طرف زندگ  امیرا پ  اتفاقات زندگ  کردمم  سع  شتر یب  عنی

آشپز   ،تکانخانه از  شستن،  ظرف  طب  ی از  از  ح  عت،یکردن،  همه  کردم م  سع  وانات،یاز  شان از 

  کردم.  ادداشتیرا  اتمی که تجرب رمیب ییهادرس

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:
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  ی هابیمشالت و فراز و نش  عنیتجربه دارم،    لیرا، خ   اتیتجرب  نیبتوانم که ا  دوارمیو ام  :مهیرح  خانم

تا بتوانم قانون   اورمیکتاب درب   یصورت  را به  هان یشاءاله بتوانم اان   من بوده، ول  در زندگ  یادیز

  را هم انجام داده باشم.  یجبران معنو

  

  !نی آفر  ن،ی آفر  آقای شهبازی:

  

 زندگ  انی و جر   و اعتماد به زندگ  دیکه در من بود توکل، ام  یامسئله   نیدوم  ن، یبعد سوم  :مهیرح  خانم

  اعتقاد داشتم. لیخدا خ  یهابود و به وعده

  

  جان   یکن اخوشش اعتماد  یِهاوعده به
  ی عادیمشاه مثل ندارد به راست که

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل  وانید ، ی(مولو  
  

که خداوند    گفتم . مکردمدوباره از صفر شروع م  خوردم شست که م  عنیاعتماد داشتم.    شهیهم  که

  از اول شروع بنم.  کردم م و سع  کندتر مدارد من را پخته

  

  طلب داشتم.   لیکه داشتم طلب بود که خ یبعد رفتار

م  یهاکالس م  یهاکتاب   رفتم،مختلف  نو  خواندم متنوع  و   یهاسندهیاز  روانشناسان  مختلف، 

  . کرد قانعم نم  کدام چ یه  ول دم،یرا به کم طلب یادیمشاوران ز

  

که رفتم    کالس  ههمن یکه ا  دمیگنج حضور بود که واقعاً د  نیمن اثر گذاشت، هم  یکه رو  یز یچ  تنها

  نداشتند.  ر یمن تأث آگاه جاد یبرنامۀ شما در ا یاندازۀ به  کدامچ یه

  

 ٢۵٠  می کنساعت صحبت م   یمشاور     یخب ما که با    گفتم م  کردمخودم فکر م  شیپ  شهیو هم 

  کشد زحمت م  همهنیا  کند،متنوع دارد اجرا م  یهااز صبح تا شب برنامه  یشهباز  ی آقا  رد،یگ تومان م

 کهنیخاطر اخاطر خودمان، بهبه  م،یبه برنامه کم بن  دیایکه هرچه از دستمان ب  میدار  فهیو ما وظ

  برنامه ادامه داشته باشد. نیبتواند ا
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  27صفحه: 

از صبح تا شب برنامۀ گنج حضور    رد،یگ  تومان م   ٢۵٠  کند ساعت با ما مشاوره م  یروانشناس    ی  و

ا ا  نیبا  با  به  وعتن  ن یتنوع،  خکه  م  لیاصطالح  نم  د،یکش زحمت  واقعاً  شما    ی جورچه  دانم و  از 

  . میقانون جبران را انجام بده نیا میهست که بتوان مانفه یکنم، وظ یگزارسپاس

  د یکه با  کردم فکر م  گفتم،اش خودم را مطلب داشتم. همه   لیخ  یشهباز  یداشتم، آقا  لیخ  طلب

 خواستمو نم  دانم که نم  دانستم م  تاًینها  شدم نم  و راض  شدمنم  و راض  رمیب  اد یرا    ییزهایچ  ی

  طلب داشتم.  لیخ نیطر اخاکه در جهل مرکب، ابُدالدّهر بمانم و به

  

به من    لیبرنامۀ گنج حضور واقعاً خ  اشتباه کردم ول  لیواقعاً خ   م، یهم اشتباه کردم در زندگ  لیخ

که زحمت    و از شما و از کسان  گذارند م  غام یکه پ از شما متشر هستم، از دوستان   لیکم کرد، خ

  . کشند م

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  

  . میبو دیچند تا هم تجربه داشتم اگر اجازه بده :مهیرح خانم

  

  ! دییبله بله، بفرما آقای شهبازی:

  

  جادیدر ذهنم ا موقع هر سؤال. من هر یشهباز یآقا دی من شد زندگ نۀیمن واقعاً شما آ  :مهیرح خانم

  . کردمم افتیاز برنامۀ شما پاسخش را در شد م

  

سؤال چه هست، بعد   نیچار بنم، جواب ا  ایخدا  گفتمم  کرد،م  ریکه ذهنم را درگ  یز یچ  ی  عنی

ا  یشهباز  یآقا  گفتم م راهنما  نیدر  را  من  را خدا  تو  آن مورد هم صحبت دیکن  ییمورد  در  واقعاً   .

 نه یصددرصد هم که آ   نه،یآ   یانگار که    د،یکن که در مورد مشل من صحبت م  دمید م  د،یکرد م

  .یاری و هش زندگ نۀیآ  د،یهست

  

  ! کنمخواهش م  آقای شهبازی:

  

  . هرموقع سؤالشدم ها وصل مموقع  بعض  باً ی تقر   ی اریمن خوشحال بودم که به هش  ول  :مهیرح  خانم

  .دیکرد در مورد همان موضوع و پرسش من صحبت م قاًیداشتم دق
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  28صفحه: 

  

  مورد. نیدر ا کنمم قدردان ز یعز  یشهباز یو آقا از زندگ تینهایب

  

  ممنونم.  آقای شهبازی:

  

 ا ینگران بودم. سؤال کردم گفتم خدا  لیبود در مورد دخترم خ  نیا  اتمیاز تجرب  یمثال    :مهیرح  خانم

  چار کنم؟

  

  :دیگفت د،یکه گفت یشعر  نیکه شما اول  دمیرا که روشن کردم د ونیز یتلو

  

  ؟ یلرزبباز تو جان را، بر او چه م  دال
  ست؟یتو ن یِاو ملرز، فدا كن، چه شد؟ خدا بر 

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

نگران دخترم باشم؟    دیلحظه به خودم آمدم که بله، من چرا با   یکرد.    داریجمله من را ب  نیواقعاً ا  و

  اصطالح آرامش گرفتم.به من، به یاریلحظه که هش یسرش است و  یخدا باال ست؟یمر خدا ن

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  

 یی هاییکارافزا  ،ییخودم را، مثال در مورد کارافزا  کنم م   که حاال من بررس  ات یبعد تجرب  :مه یرح  خانم

اگر وقت هست من   د،یسی را بنو  هانیا  دیکه دار  ییهاییکه کارافزا  دیکردم  دیرا تاک  هانیکه داشتم، ا

  م؟یبو

  

م  بایز  لیخ  د،ییبفرما  شهبازی:  آقای بفرمادیکن  صحبت  کنم    دیی.  فکر   ادیدارند    یاعده  یمن 

  .رندیگ  م

  

  که داشتم.  ییهایی. در مورد کارافزادیبله ببخش :مهیرح خانم

  

  کردم. دایدم پدر خو  را در زندگ هانیرا داشتم و ا شترش یحرف اضافه زدن، من ب عنی ییکارافزا

 ت، یکار باعث عصبان  نی. امییکم کند، درصدد کم برآ   ی فرد تقاضا  کهنیقبل از ا  عنی  ییکارافزا

  .شودتوقعات م  یر یگ و شل در زندگ رنجش، و به هم خوردن ارتباطات و دخالت و فضول
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  29صفحه: 

  

  . شود درست م ای فهمد م کهنیا دیکردن به ام یخود یموقع حرف نزدن و تحمل ببه عنی ییکارافزا

  

  .رانید ر ییتغ یتالش برا  عنی ییکارافزا

  

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

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

  بدهم.  ر ییرا تغ رانید کردم م داشتم. سع لیرا خ نیمن ا که

  

  خودم قدم بردارم. ر ییتغ یندهم و برا ر ییرا تغ رانید کنمم سع ر یکردم. د ر ییتغ ل یاالن خ ول

  

  گرفتن اتفاقات.   یجد عنی ییکارافزا

  

  درآوردن.  یبازنکردن و زرنگ تیقانون جبران را رعا عنی ییکارافزا

  

  .شودبهتر م مان زندگ کهن یا دیتولد بچه به ام عنی ییکارافزا

  

  .نی و عدم توجه به قر  و قدرنشناس و حسود و خرافات نگر ف وآمد با افراد منرفت عنی ییکارافزا

  

  خود و درصدد حبر و سن  یهابه رسالت و خواسته  احترامیفراموش کردن خود و ب   عنی  ییکارافزا

  را من تجربه کردم. شیها لیبودن که بادام پوک کاشتن است که خ   رانیکردن د

  

  انتخاب براساس ترس.   عنی ییکارافزا

  

دو برابر آن پول    که بعد از مدت  مانیهاو خوش  حیرشد و علم و تفر   یخرج نکردن برا  عنی  ییکارافزا

  . شود م و افسردگ یماریصرف رفع ب

  

  . دنیمحبت نکردن و عشق نورز عنی یی کارافزا ران،یخواستن از د زندگ عنی ییکارافزا

  .ندهیکارها به آ موکول کردن  عنی ییکارافزا
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  30صفحه: 

و محبت   ریدیاز    و ناسپاس  ر یدی  کردن به هم  احترامیها دعوا و بدر حضور بچه  عنی  یی کارافزا

  انجام دادن. انهیرا مخف  دنیو بوس

  

  خود. یاثبات ادعا  یها بحث براساعت عنی ییکارافزا

  

  کتاب باشد.  نۀیاز هز  شتر ی ب شتیآرا  لیتجمالت و وسا نۀیهز  عنی ییکارافزا

  

  . دیطول کش لیخ یشهباز یآقا دیببخش

  

  ! بایز لیممنون، خ لیخ آقای شهبازی:

  

  بخوانم نوشتم. دهدهم دارم، اگر فرصت اجازه م یادیز یهایی کارافزا :مهیرح خانم

  

  . باش عی طب نتوان یدطلبییو تأ یبه خاطر مهرطلب عنی ییکارافزا

  

  بودن. منتظر ناج عنی ییکارافزا

  

  .  دنیخواب ای بتی غ ،تنبل  نه،یک ،یمهر ی ب عنی

  

  . اورمیسرتان را به درد ب خواهمنم ر یداشتم که د یادیز لیخ یهاییکارافزا و

  

  داشتم در مورد حسادت بود. دیتجربۀ جد یمن  یشهباز یآقا ول

و به آن   دمیدر خودم د  داًیکه جد  حسادت   نیا  ول  دم،یرا در خودم د  زهایچ  لیرا، خ  نهیو ک  حسادت

  من آمد. یبرا سؤاالت ی خودم، از جانب زندگ شیاعتراف کردم پ

  

لحظه من آن حسادت را در خودم احساس    یآلمان، بعد    ل یتحص  ی رفته بودند برا  مانیهالیاز فام  ی

  حسادت را. دمیکردم و د

  

به من داد، گفت   بعد جوابش را زندگ کنم؟کاغذ نوشتم، گفتم چرا حسادت م یآمدم نشستم رو بعد

  جلو بزنند. رانیعقب بمانم و د ترسم دارم، م ذهنچون من
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  31صفحه: 

  گفت، گفت حسادت چه هست؟  که زندگ یبعد سؤال

خودت   یها براهمۀ نعمت   دوست داشته باش  کهنیخواستن و ا  کس  ی که داد: زوال نعمت را برا  ی جواب 

  باشد.

  

  آمد و همراه با پاسخش. سوم باز از طرف زندگ سؤال

  

  . نه ؟کن  شرفتیپ توان م تا زحمت نکش ایآ 

  

  .نه شود؟تو م شرفتیمانع پ رانید شرفتیپ ایآ  

  

  .نه است؟ و علم یماد شرفتیفقط پ  شرفت،یمفهوم پ ایآ 

  

  بود.  شان از طرف زندگها همهو پاسخ سؤالها

  

  ؟ کن م را چونه معن شرفتیپ

خوشحال    ران،ید  و از خوشحال  یمردم جهان شو  رخواهیو خ  کن  شرفتیو عشق پ  لحاظ انسان  از

  .میشو

  

  شرفت یپ  ا یکوچ و بزرگ دارد، آ   یهاو کسب تجربه  شرفتیدر جهت پ  حرکت جزئ  ا ی: آ یبعد  سؤال

  کوچ و بزرگ دارد؟ 

  . شودمحسوب م شرفتیهم پ حرکت جزئ ی نه،

  

  گر جهدِ تو افزون بود ییذره
  خدا موزون بود  یِترازو  در
  ) ٣١۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  هاانسان سۀیمقا

زندگ  یبعد  سؤال آ   که  از من، گفت:  و راهانسان  سۀیمقا  ایکرد  است، درست   ی  شرفتیپ  یهاها 

  هستند؟ 

  «نه» بود.  پاسخ
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  32صفحه: 

  

  دارد؟  یاجه یچه نت سهی: مقایبعد سؤال

  .»تیباز «نارضا پاسخ

  

  دارد؟ یاجهیچه نت  تینارضا

  .یو ناشر  یشاد عدم

  

  چه هست؟ یناشر  ۀجینت

  تو.  یباز به رو یو بسته شدن درها یخداوند یهادست دادن نعمت از

  

  .شودخودت م  بینص  ، بخواه  رانید  یسؤاالت گرفتم، گفتم زوال نعمت را برا  نیکه از ا  یاجه ینت  خب

  

آقا  جالب ا  وقت  ،یشهباز  یاست که  د  نیمن  خودم  در  را  بعدش    دم،یحسادت  روز  از    یدو 

برا  مانیهال یفام دعوت کرد  را  من  بود  آلمان  در  همان  برادعوت   یآلمان.    یکه   ت ینامه، گفت 

  نامه بفرستم. دعوت خواهم م

  

مقدار حاال    یکه    ی همان کشور  ینامه فرستاد برامن دعوت  ی برا  دم،یحسادت را در خودم د  نیا  وقت 

  حسادتم.  نیشده بود ا  ی تحر 

گرفتم   میتصم  خواستم،نم  رانید  یاصطالح براردم که بهدست آوخودم هم آن نعمت را به  دم،ید  وقت 

  خودم شد. بینص شرفتیپ نیو ا رانید شرفتیکه نه، حسادت نکنم، خوشحال بشوم از پ

  

  . نی آفر  آقای شهبازی:

  

آقاصحبت  لیخ   :مهیرح  خانم دارم  خ  ،یشهباز  یها  را   تانیخوشحال شدم صدا  لیفقط خواستم، 

  . دمیشن

  

  بود! . عالدییما بو یرا هم برا اشهیبق  دیزنگ بزن ندهیشاءاله جلسات آ ممنونم، ان آقای شهبازی:

  

تان به شما، واقعًا به خودتان و به برنامه لیام، خما پسرم و خانواده ،یشهباز  یپس آقا :مهیرح خانم

  عالقه دارند.  لیخ
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  33صفحه: 

  به ما دست داد. یخوب و واقعاً حس میدید نیرامیشما را در ش  محل زندگ می ما رفت حت

  

هفته برنامه داد؟ چندتا از    نیا  یشهباز  ی که آقا  دی گو و م  زندکه سرباز است هر هفته زنگ م  پسرم

 یشهباز   ی آقا  یاصال شعرها  گفتبعد م  کرد،جا گوش مآن  گفتمرا به من بو، بعد م  شیشعرها

  جا مشل داشتند.نگه دارد و همه آن ی من را توانست در سرباز

ها گفتش که از بچه  ی  دی گوم  ها؟ بعد حتبا بچه  یتو مشل ندار  شود  چطور م  گفتبه من م  بعد

 ی ز یچ  ،کنرا نگاه م  یابرنامه  ،یچه خواند  ی چار کرد  ، یندار  که مثال تو مشل  شود چطور م  نیمت

  ؟خوان م

  

کردم، گفتم که برنامۀ    خواست، برنامۀ گنج حضور را معرف  ییاز من راهنماباالخره چون    دیگو م  بعد

  . سرباز است. کرداز تلفن گوش م  گذاشتمشما را م  یصدا  . حتکندبه من کم م  لیگنج حضور خ

  

بخش است، واقعاً شفابخش است، واقعًا شفابخش است، آرامش یشهباز یآقا  یکه صدا گفت م بعد

  . لیخ میبخش است. واقعًا دوستتان دارو آرامش بخش واقعًا زندگ تانیهاحرف تان،یصدا

  

آقا  گذارند، م  غامیکه پ  از دوستان  دانم خودم هم م  فۀیوظ آقا  ایپو   یمخصوصًا  و    ما،ی ن  یهستش، 

که هستند، واقعًا از   ییهابچه  م،یتک بوخانم سرور است، تک  شان،یهااصال حرف  لیخ لیخ  هانیا

  ها. بعد همۀ بچه  تش،حورا هس  کنم،ها را گوش مبچه  یتک شعرهاتک  نمینش. من مرمیگ م  ادیها  آن

  

هم   مشل  ،است، هر موقع من مشل  زندگ  ی من    یهم واقعاً برا  ای. پوایهم در مورد پو  یز یچ  ی

   یبار سرچ کرده بودم در گوگل، دنبال    یمثال من    گرفتم، م  هاغامیها که از پموقع  داشتم، بعض

  گفتم کشد»، م  نجا رود وانگه ترا آ   ییجا  ات شه ی«اند  دانستم،ممصرع اولش را    گشتم،از شعرها م

  چه هست.  نمیرفته مصرع دومش، بب ادمی

شعر را   نی هم  قاًیشعر را خواند، دق  نیخط، هم  یآمد رو  ایپو  دفعهیدر گوگل،    کردم سرچ م  داشتم

ها در  موقع  بعض  و حت  دم یکاملش را شن  ا یمن که سرچ کرده بودم در گوگل، از زبان پو  دمیخواند و د

  گرفتم.  ادی زهایچ لیخ گذاردکه م ییهاغامیو پ ییمورد کارافزا
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  34صفحه: 

آن هم    ول  دم،یرا من ند  ایپو  دانم نم  . ولستشی ن  ای. فقط پوکنمتک دوستان تشر ماز تک   عنی

  من. یشده برا نهیآ  ی

  . لیبه من کم بند خ تواند که م  نمیبرا که مثال م غامیها هستش که پوقت  لیخ

  

  ! عال ،عال آقای شهبازی:

  

 ن یها اموقع  زنگ بزنم. بعض  خواستم وقت است م  لیمن خ  ،یشهباز  یآقا  دی ببخش  :هیرحم  خانم

چقدر خوب    ایپو  نیبب  ؟یگفتن دار  یکه آخر تو چه برا  گفتشم  کرد،من را منصرف م  آمد م  ذهنمن

 ۀماه. همی فر   ای  کندتر است، چقدر خوب صحبت مکوچ  قدرنیحورا که از تو ا  نیبب  کند،صحبت م

  من را. ترساند چشمم و م یجلو آوردرا م هانیا

  

ها  آن  ی تو مثال به پا  زند،ی چ  لیها خآن  دانند، م  لیها خآن  ،ستین  یز یکه تو چ  گفت بعد م  ترساند م

  .ییبو خواه چه م ،رس نم

  

خوب شما را بشنوم و    یسر گذاشتم و توانستم صدا ترسم را پشت  نیکه ا  کنمخدا را شر م  ول   بعد

  شما دارم. یبرا و سالمت تیموفق  یآرزو

  

  د؟ ینیبممنونم. چند سال است برنامه را م ،عال آقای شهبازی:

  

  . نمیبشروع کردم. دو سال است برنامه را م ٩٨من االن از سال  :مهیرح خانم

  

تا   ایکه بازنشست شدم گفتم خدا  ٨٨بازنشسته هستم. سال    ر یکه بازنشست شدم، دب  ٨٨من سال    البته

  کار کنم.  اتمیآخرت و معنو یبرا  خواهمبه بعد م نیکار کردم، از ا ایدن یحاال برا

  یسوکه بتواند من را واقعاً به   انسان  ایسر راهم بذار    ینشان بده، کتاب  یزیچ  ،یابرنامه   یمن    به

  .اتیبه معنو دنیرس یکم بند، برا اتیمعنو

  عنی، صورت کامالبعد به د،یبود ران یا ریآن موقع شما در تصو کردم،م من ماهواره را که بررس بعد

بودم،   قلبًا خواسته  را که جابهشبه   دفعهیچون  مها  دار  دمید  ران،ی ا  ر یتصو  کردم جا   د ی که شما 
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  35صفحه: 

واقعًا خوشحال   د،یدلم چسب  هب  لیخ  د،ی کنصحبت م  دی و در مورد اشعار موالنا دار  دیکنبرنامه اجرا م

  شدم. 

  

برنامۀ گنج   دنید  یشد برا  جادیتوقف ا  وارد شدند، مدت   ام که در زندگ  ییهاالْمنونب یمتأسفانه ر  ول

 کنم  م  و از پسرم قدردان  هم از زندگ  جا،ن یبود که دوباره پسرم که از او هم  ٩٨حضور و باالخره سال  

و    کنمدارم مرتب نگاه م  ٩٨که باعث شدند دوباره من وصل بشوم با برنامۀ گنج حضور و از سال  

  تعهد دارم. 

  

  ر،ید  یهانه شبه   ،اسی س  ۀنه برنام  کنم،را نگاه نم  یاشبه   چیمن ه  عنی  شوم م  داریکه بصبح    از

را،   ر ییتغ  نمیبو پر از عشق کرده. م  بایمان را واقعًا زخانه  یما گنج حضور است و فضا  ۀفقط در خان

  بنم.  ر ییبتوانم تغ نیشاءاله که بهتر از او ان  نمیبدر خودم م

  

  بود.  . عال کنم م ! پس با شما خداحافظعال ، عال ،عال آقای شهبازی:

  

  .دیحاال سنم را هم اگر خواست ر یسالم هم هست د ۵۵من  یشهباز یممنون. آقا :مهیرح خانم

  

  ماشاءاله.  آقای شهبازی:

  

  . دمیشما را شن یخوشحال شدم صدا ل یممنون، قربانت. خداحافظ. خ :مهیرح خانم

  

  خداحافظ.  ،عال آقای شهبازی:

  

  خدانگهدار. خداحافظ.  ،مرس بوسم،را م تان یهادست  :مهیرح خانم
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  یشهباز  یآقا یهاسخن ‐٨

  

  دادرا نشان م  یمتعهد  ۀنند یب  ۀنمون   یبود.    عال  لیصحبت خ  نیا  ول  د،ی طول کش  ادیز  دانمم  خُب

کردن از درون اشعار موالنا   دایسؤال کردن از خود و جواب پ  یجورنیو حاال ا  کندکه چقدر سؤال م

 ن ی ا  د،یهم جواب بده نخودتا د،یاز خودتان سؤال کن د،یباشد. نه از من سؤال کن دیمف  تواندم اریبس

  باشد.  دیمف  تواند م

 

PARVIZ SHAHBAZI FOUNDATION, INC  

Bank Name: Wells Fargo Bank 

Accont Number: 7152500364 

Rou ng Number: 121000248 

Swi  #WFBIUS6S 

 

است  )Nonprofit(  تیپرافنان  نیموالناست که ا  ۀصفحه گذاشته شده مالِ خان  ی که رو  ی حساب  شماره

حساب    نیدوتا از هم جدا هستند. ا  نیبود، ا  ونیز یحساب تلو  اب قبلاست. حس  رانتفاعیاصطالح، غبه

  اتتان یمال   عنی)  Tax(  اناز تکست  دیتوان را م  نیموالنا و ا  ۀخان  فرهنگ  یهات یموالناست و فعال   ۀمالِ خان

  .  دیکم کن

  

) کمNonprofit (  تیپرافنان   ای  رانتفاعیغ  ای  شرکت انتفاع  یبه    دیخواه م  بیترت  نیاگر به ا  پس

  اتتان ی)، مالTaxاز تکستان (  دیتوانم  دیرس  نیو با ا  می بده  دیرس  میتوان . ما مجاستنیحساب ا  د،یکن

  .دیو کانادا کم کن ای در آمر
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  37صفحه: 

    رازیاز ش نی خانم نسر  ‐٩

  

  .  یشهباز یالو، سالم آقا :نی نسر  خانم

  

  .دییبفرما م،یسالم عل آقای شهبازی:

  

و بزرگوارم و    ز ی. با درود و سالم به شما پدر عز رازیاز ش  نمی من نسر   ،یسالم پدر معنو  :نی نسر   خانم

  ساز.  انسان ۀبرنام نیدر ا کنندم یاریکه شما را  زانیتمام عز 

  

 دانم  و مهربانم، نم  ز ی. پدر عز بوسمساله تا نودساله را مگنج حضور از سه  ۀخانواد   زانیتمام عز   دست

و با   زنمزنگ م  یروز  ی شاءاله که  دادم، گفتم ان  امیآرزو داشتم، چند بار هم پ  شهی. هممیچه بو

  .  کنمشما صحبت م

  

  . نی آفر  آقای شهبازی:

  

  :نی نسر  خانم

  ریبدْهم تو را من جمله خ م،یکاف
  ری غ یِاری ۀواسطیب سبب،یب

  ) ٣۵١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  و ناراحت هی شب نبود که با گر  ی. دمیخوابم هی ها با گرداشتم، شب ها ناراحت لیمن خ زمیعز  پدر

  . لرزد م میاگر صدا دینخوابم. ببخش

  

  . بله، بله.دیبش ق ینفس عم ینه.  کنم،خواهش م  آقای شهبازی:

  

م  توانمنم  :نی نسر   خانم تجرب  خواهمدرست صحبت کنم.  ا  میبو  اتمیاز  از  مهربانم.   نیا  کهنیپدر 

کامل خوب شدم، درست شدم، عاقل شدم،   میبو  خواهم من کار کرده، البته نم  یبرنامه چقدر رو

شب گر   ول هر  شد  کردم،م   هی خُب  ناراحت  میهابچه  یرو   دیکنترل  د  داشتم،  چقدر   ارواعصاب، 

ام چار  اآلن بچه   ایتا صبح. خدا  کردم م  هی همسرم نفهمد گر   کهن یشب نبود که بدون ا  ی.  خوردم م
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 کردم، م  هی داده بودم که ازدواج دومم هست. هر شب گر   امیاست؟ کجا هست؟ پ  با چه کس  کند، م

  . نمیبخودم م ددر وجو چه آرامش ،یرها کردم، آن آرامش، پدر معنو ر ید خدا قسم اآلن به  ول

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  

 ا یخدا  م،یگوم  دیآ  . تا فکر بد مزمیراش نم  ر یشدم، اصال د  عال  لیخ  ، لیخ  ،لیخ  :نی نسر   خانم

پسرم هم خودت    ،یبرنامه روشن کرد  نیدر وجود من با ا  که چراغ  جورن یشرت! هم  ا یشرت، خدا

  شر!  ایخدا  ،خودت مواظبش هست ،کن روشن م

  

 جور نیاز درونم هم  جورنی . همشدمم  داریاز خواب ب  من با غُر زدن، با ناراحت  ،یصبح پدر معنو  هر 

 زدم، غر م  جورن یهم  ز ینشده بودم، غر زدن، با خودم ها پدر عز   داری. خُب هنوز از خواب بزدمغر م

م  ول باز  را که  اآلن چشمم  ممنونتم،   ایخدا  شر،  ایشرت، خدا  ایخدا  میگوم   کنم،به خدا قسم 

  .   من گذاشت  یرو  یِجلو  ،من گذاشت  یپا  یِرا جلو  عال  ،عال  صورتن یابه  ۀبرنام   نیگزارتم که اسپاس

  

. درست است تا کنم . همه را گوش مرمیگ  م  ادی  دهند، م  غامیکه پ  زانیاز تمام عز   ز یخدا پدر عز   به

 رم، یگو گوش م  کنم از تلرام برنامه را دانلود م زنده را تماشا کنم، ول  ۀبرنام   یانم  حاال نتوانسته

  !  چقدر عال ،چقدر عال ز یپدر عز  یوا زم،یرو اش م رمیگ گوش م

  

اآلن   ول  کردم،را دو برابر م  ناراحت  نیناراحت بود، من ا  دفعهیداخل،    آمداگر همسرم از در م

که   یاصال انگار آب  زنم، که م  یلبخند  دینیب م  دفعهی  م،یگو نم  ز یچچ یآرامم، ه  کهن یهم  ز یپدر عز 

 شه یکه خودم را، من هم   وقت   زنم،مغُر ن  ر یاصال د  قدرن یا  ،خدا عال   . بهز یآتش پدر عز   یرو  زندیر م

ول  رم،ی دوست داشتم تماس ب   ذهنمن به من م  ام م  گفتخواه  چه، چه کار مثبت  یبرا    انجام

  ؟یر یتماس ب خواهکه م ی اداده

  

 ام  ذهنمن   نیاگر امشب من بتوانم ا  شود ! چه مای خدا   ا،یخدا  ا،یبه خدا امروز گفتم، خدا  یمعنو  پدر

پدر مهربانم باالخره من هم با شما تماس گرفتم.   م یو بو  رمیتماس ب  رم،ی  را ساکت کنم؟ تماس ب

پ را  خودم  هم  نسر   دایمن  [خانم  زندگکنندم   هی گر  نی کردم  اآلن  من   ،[  م ،زندگ   کنمزندگ  !   نه

  ! عال  ام،شده زندگ . به خدا قسم دکتر عالزندگان ،مانزنده
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  !نی آفر  ن،ی آفر  آقای شهبازی:

  

دارم.   ی گزارگنج حضور کمال سپاس ۀ خانواد زانیعز  ۀاز همه لحاظ، از همه لحاظ، از هم :نی نسر  خانم

  .بوسم م  کنند، م  یاریکه شما را  زانیو تمام عز  زیدست شما پدر عز 

  

خودم    ،عال  ام ! زندگعال   لیخ  ،ی! پدر معنویپدر معنو  عال  لیخ  ،عال  لیخ   ،عال  لیخ لیخ

را هم دانلود    هاغام ی! خدا را شر، خدا را شر، خدا را شر. تمام پخوابم عال  ،آرامشم عال   ،عال

  ر یاصال د  زنم، نم  را  میها اصال شر بچه  ر یها د. شبکنم م  دایو آرامش پ  رمیگ  و گوش م  کنم م

  . یو معنو ز یپدر عز 

  

که اگر من آرامش داشته باشم، اگر من   دمی برنامه فهم  نیاز ا  دمیشر، خودم فهم  ایخدا  میگو م  فقط

در  اصال ز،یگشا باشم، اگر من صبر داشته باشم، اصال من صبر نداشتم پدر عز آرام باشم، اگر من فضا

به من    یز یچ  ی  م،کال   یاگر    مخصوصاً همسرم در زندگ  م،یایکوتاه ب  توانستمنم  کسچیمقابل ه

خدا را شر، خدا   ول   کردم، دادم را بلندتر م  دیمن با  زد،داد کوچ م  یاگر او    د،یمن با  گفت، م

  ! عال ز یچرا شر، خدا را شر همه

  

 میگو کردم، م   دای که پ  آرامش  نیخاطر ابار، به  ها دو بار، سهماه  تر شیب   کنم، م  تیجبران را رعا  قانون

د اآلن که  نسر  ریمن  مد  نیا  نی من  آقا  نی ا  ونیآرامشت  عز   ،یشهباز  ی برنامه، موالنا،  و    زانیتمام 

است،    ز یدرست است ناچ  یوپدر معن  ز، یعز   یشهباز  یها سه بار آقاماه  بعض  گنج حضور، حت  ۀ خانواد

و    قانون جبران مال  توانماست که من م  نیکار ا  ن ی کار، بهتر   ن ی من بهتر   میگودر حد توانم م  ول

آرام،   قدرن یبه خدا ا  ول  نم،یبرنامه را زنده بب  توانم نم  ستم،یرا بتوانم، درست است متعهد ن   یمعنو

  ها.  نمیبآرام، خودم م قدرنیا

  

  . نی آفر  آقای شهبازی:

  

 راتییمن خودم تغ  ،یکرد  ر ییتغ  قدرنیتو چرا ا  دی به من بو  کس  خواهممن اصال نم  :نی نسر   خانم

  . نمیبخودم را م  ی صبر و بردبار  قدرنی. من خودم انمیبمن خودم آرامش خودم را م  . نمیبخودم را م
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  ! نی آفر  ن،ی آفر  آقای شهبازی:

  

پدر معنو  ایخدا  :نی نسر   خانم م  ز یعز   یشر، دست شما،  را  دستانتان  که    دوارمیام  بوسم،بزرگوار 

  .میچه بو دانم نم .میشما را تماشا کن نوران ۀچهر جورن یسال ما هم انیسال، سال انیسال

  

  . عال ،! عالنیآفر  ،عال آقای شهبازی:

  

. خواهم وقت گرفتم. معذرت م  لیخ  خواهم، معذرت م  د،یببخش  د،یببخش  د،یببخش  :نی نسر   خانم

  ممنون. خدا نگهدار، خداحافظ.  ایدن ی بوسم،ممنون، دستانتان را م لیخ لیخ

  

  خوب بود. خداحافظ.  لیخ آقای شهبازی:
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  یشهباز یآقا یهاسخن ‐ ١٠

  

  میبه خودمان برگرد  می نیبنش  یروز  ی  دیخوب بود. هرکدام از ما با   لیخ  غامی پ  نیخوب بود، بله ا  لیخ

برا  یمن    مییبو انسان است  اسمم   اتم یارزش دارد، اخالق  امخودم ارزش دارم، سالمت  ینفر که 

خاطر  به  کنمنم  ییجوبیخاطر خودم، عبه  کنم نم  بتیخاطر خودم، غبه  می گوارزش دارد، دروغ نم

خاطر  به خدا زنده بشوم به خاطر خودم و خدا، نه به  خواهمخاطر خودم، مخودم، فضاگشا هستم به

و    م ی ایمردم، توجه مردم، کنترل مردم درب  دییمردم، تأ  یو بند تماشا  دیاز ق  کنند،  مردم نگاه م  کهنیا

به   ر ید  یکه    ستی. الزم نکنمم  نترلم که من خودم، خودم را کخود  یرو  اورمیها را بهمۀ کنترل

ارزش    کهنیا  ی. چرا؟ براکنم م  تینکن. تنها هستم، همۀ آن آداب را رعا  راخالقیکار غ  دیمن بو

  خودم.  یقائل هستم برا

  

که. مثل   ستیارزش ن  نیا  د،یآ  م  رانیارزشش از کنترل د  ست،یخودش ارزش قائل ن   یکه برا  هرکس

از موالنا آمده و از    امده،یبرکات از من ن  نیکه تمام ا  دی نیب. و مر یاند دکار را کرده  نیخانم که ا  نیا

  . دیکن که شما شُر م دی کنم یخداوند آمده و چه کار خوب

  

.  د ی ایدرب ذهنباتالق من نی! چرا؟ توانسته از اکندشُر م کرده ه شرفتیکه پ هرکس دینگاه کن شما

حاال خود خداوند، کوششِ خودش، توجه خودش به خودش. ما خودمان   درآورده؟ خود زندگ  چه کس

 ی  یجورچه   م،یکن  رحم نم  ای  میکن خودمان به خودمان کم نم   وقت  م،ی به خودمان کم کن   دیبا

  کند؟ به ما کم م دیآ نفر م

  

  !رسدبچه که عقلش نم   یطفل،     یما افتاده دست    یهانعمت  نی تر بزرگ  کردمعرض م  نیهم  یبرا

سالمت  مثال  لیما، آخر خ   م  مایو آقا ن  ایممنون از آقا پو صحبت م  ندیآ  جوان هستند   هانیخُب ا  کنند

باالست   لیآقا شما سنتان خ  ندیگو بزنم، م  حرف   یتا من بخواهم    شود مؤثر واقع م  هانیا  یهاحرف

صحبت  ز یبه پرهراجع و وقت ستندها جوان هآن ول  د،یفهمما را نم یازهایکه اصال، ن دیستیجوان ن

  . شود  مؤثر واقع م کنند م
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جوان   ی یجورالماس. آخر چه یدرست،  دیمروار یاست،  میتیجوان مثل همان در  ی سالمت

عنوان جوان، خودمان به  ای!  رود؟م  نیدارد از ب  اش متسال  نیا  کند! فکر نمشود؟معتاد م  رود م

حاال آن   ت،مثل اسب سرکش اس  نیا  گفت موالنا م  ٩۴۶مثل برنامۀ    مانذهندست من   میرا بسپار

کند و   سرکش  د،یببخش  ندازد یجفتک ب  گرگ درنده، هم ما را بَِدرد، هم هم ه  ایس درنده    گفت م

  بال بخورد تا برگردد.   واریرا قبول نکند تا خودش را نابود کند، سرش به د حتینص چیه

  

  ما خراب شده، چهل  یفکرها  ر،یرفته است د  نیتن ما از ب   م،یبال بخورد برگرد  واریتا سر ما به د  خُب

! خُب چرا زودتر ما، زدمسال من خودم به خودم لطمه م  چهل   میکننگاه م  دفعهیسالمان شده،  

  م؟ ینشو داریما ب میاال که برکت موالنا را دار ح

  

واقعاً دارند    کنند خودشان کار نم  یرو  کنندکه نگاه نم  نعمت در دسترس شما قرار گرفته. کسان  نیا

  نبوده اآلن هست پس شُر دارد.  موقع ی کنند،به خودشان ظلم م

  

 د یکن  تیشُر کنم. درست است که من انتظار دارم شما قانون جبران را رعا  یجورچه  دانماصال نم  من

نه   د،یاز آن طرف هم با   دست همان برسد، ولکند، به  دایشما بماند و گسترش پ  یبرنامه برا  نیو ا

   :ندیگوکوچ م یهاشاکر هستم که اآلن بچه لیخ

  را گوش کن خاموش باش» «اَنْصتوا

  

ک  تودیفرمان خاموش باش  م؟یبود  دهیا» شنما «اَنْص  را؟ ک  م  میبود  دهیما شن نّت را از    دیگوکه ج

  نخواه؟  یز یچ از کس  ،خواه خداوند م 

  

بود؟   یز یهمچون چ  ها، نوجوانان، کاآلن افتاد دهان بچه  اتیاب  نیکه ا  دیبرکت موالناست. شُر کن  از

  . خواهدم  قدردان خواهد،تشر م خواهد،نبود. پس شُر م
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  43صفحه: 

  یشهباز یآقا  یهاهمراه با سخن زدی از  یمهر  یآقا ‐١١

  

  .  دیخسته نباش د؟یخوب هست یشهباز  یسالم. آقا :یمهر  یآقا

  

  . دیی. بفرمابله، سالم. ممنونم، بله آقای شهبازی:

  

شاءاله که حال شما خوب  زارچ. ان  زد،یهستم از    یشما. من مهر   یهاتشر از زحمت   :یمهر   یآقا

  . دیشوما شما متقبل م یکه برا ییهاباشد و تشر دارم از زحمت

  

  . کنمخواهش م  آقای شهبازی:

  

که بهشت و   ندیگو م  کهنی توجه بود که امن در خودم قابل  ی ز یچ   یعرضم به حضورتان    : یمهر   یآقا

هر روز به   کسان  یکه    ستیبهشت و جهنم چ  نیکه آقا ا  میکرد  ز یخودمان چ  ی دفعه ما برا  ن یجهنم. ا

  شود؟م یجورکه آقا بهشت، جهنم. چه  ندیگو ما م

  

   هرحال، از زندگباشد به  است که آرامش  نیاست که بهشت ا  نیا  میکه خودمان داشت  برداشت  نیا 

  جور ن ی هم ،یمذهب میهست طینفس باشد. حاال ما در محباشد، اعتمادبه یباشد، شرگزار  خود راض

کار خوب است،    نیاراه را برو، آن راه را نرو.    نیکه مثال فالن کار را بن، آن کار را نکن. ا   ندیگو م

  آن کار بد است.  

  

 ن یدر ا  م،ی که هست  ایکه حاال ما در دن  شود باعث م   می که ما داشته باش  که آرامش  ندیگوم  باالخره

  . اندزندگ ر یکه درگ ییزهای خودمان و باالخره چ سالمت  م،یاز بدن خود محافظت کن م،ی بدن هست

  

  ن ی بعداً هم مثال هم   م،یکه اگر ما آرامش داشته باش   شودم  یهرحال جورپس از مرگ هم به  نیا  حاال

  همان آرامش و به خدا زنده شدن را.  مینیب م  م،یدهم لیآرامش فقط جسم را ما تحو

  

  دیآ امام زمان م  ندیگو ظهور. ظهور را م  ندیگوکه م  نیهم هست که در رابطه با هم  رید  زیچ  ی  حاال

است که آقا مثال تا عدالت   نیا  میدار  هیقض  نیهم که از ا  . حاال ما برداشتشودهرحال ظهور مو به

  ی ز ینکنند، عدالت چ  بتی غ  ند،یکنند، تهمت نزنند، دروغ نگو  یهمه به هم خوب  شیگرا  ۀنیبشود، زم

  .  شودرار مو عدالت برق دیآ  که حاال او م ندیبه ما بو  هان یکه ا ستین
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  44صفحه: 

  

  م، یکن  تیرا رعا  رانیحق د  ران،یبه دنسبت   میداشته باش  دیهست که ما خودمان با  یز یعدالت چ  اما

  ی رفتار خوب  ر یبه همدهرحال که ما نسبتبه  دیگوظهور م   کهنیهرحال او به  مینباش  ر یکنترل همد  ر یز

 ن یو ا  میرا کنترل نکن  ر ی همد  میباشد که بتوان  نیهرحال ابه  م،یتهمت نزن  م،ینکن  بتیغ  م،یداشته باش

خودمان را انجام   یخودمان کارها دیبند، ما با یما کار  یکه برا دیآ  نم حاال کس ندیگو ظهور که م

  . میبده

  

داشته باشند، جبران هم بنند، مخصوصًا    یاحساس خوب  ر یبه همدمردم نسبت  ۀمثال هم   کهن یهم 

 ایدر حد همان    میدر حق ما کرد و ما بتوان  یخوب   ی  ون جبران. قانون جبران مثال اگر کسقان  نیهم

داشته باشد و   ما لطف   یکه خداوند هم برا  میباشد که جبران کرده باش  شتر یب   یاذره تا اندازه  یحاال  

  . میتوجه باشقابل ر ی دیدر کم به  میبتوان

  

  ندارم.  اول است تماس گرفتم، آمادگ ۀمن اآلن دفع دیببخش یشهباز یآقا

  

  ممنون. لیخ آقای شهبازی:

  

هرحال به م،یشومزاحم م زدیکه مثال ما از  میگوم  کهن یحاال ما همان موقع که ا دیببخش :یمهر  یآقا

 ی ز یچ  تباهحاال اگر اش  م،یشما داشت  ۀکه از برنام  حاال ما برداشت  جورن یو هم  یشهر مذهب  یهم    زدی

 م،یگو اشتباه م  م،یگوحاال درست م   دانم . نم دییهرحال اشتباه ما را بوخودتان به   مییگوم  می دار

  خدا. به دانم نم

  

فرصت را    نیاتفاقاً ا  نید  ای  یمذهب  ۀنی زم  ی  د،ییگو . اشتباه نمکنمنه، خواهش م  ازی:آقای شهب

 غمبر یگفتار پ  عنیآورده،    ثیحد  ایقرآن را که موالنا آورده    اتیاز آ   لیمثال خ  مینیکه ما بب  آوردم  شیپ

سرت    ،را بپوشان  تیرو  دیجسم. با  هب  میتماماً منوط کن  دیرا نبا  نیما د  عنیچه هستند؟    هانیآورده، ا

  فالن، نه.  ،یر یروزه ب دانم نم ،را بپوشان

  

حضور است،    یاریبه هش  جسم  یاریهش  لیاست، مربوط به تبد  اتیدرصدش مربوط به اخالق  ٩٩  نید

. ستمیقرآن را که موالنا آورده، من البته متخصص قرآن ن اتیآ  نیشدن به خداست. شما ا لیتبد عنی
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  45صفحه: 

  غمبر»یپ  فتمثال «گ  ثی. حدثیحد  ای  دهم،م  حیقرآن توض  یهاهیبه آ   دیآ  که موالنا م  ییجاهافقط آن

  گفت» مثال: مبر ی«پس پ غمبر»،یصورت «گفت پ که موالنا آورده به ییزهایتمام آن چ

  

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

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

  ی ز یچ  از کس  ،خواهفرموده که اگر بهشت را از خداوند م  غمبر یپ  دیگوگفته، م  غمبر یرا پ  نیا  دی نیبب

 دایپ  یعاد  و کاربردش را در زندگ  میرا بفهم  نیا  میکه برو  دهدبه ما اجازه م  ،یمذهب  ۀنینخواه. زم

موافق    ی جورچه  نیا  مادرمان،پدر و    ایدوستمان    ا یاز همسرمان    میانتظار دار  همهنیما ا  ای. آ میبن

  :دیگوکه م تیب نیاست با ا

  

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

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

نخواه  دیگو م اگر  م  دیگو م  که  بب  شوممن ضامن  را  تو خدا  م  نیا  یبعد  تی ب  ،نیکه  .  دیگورا 

 ن ی هم  ،یخداوند و بهشت نائل بشو  داریضامنش من هستم، تو به د  ،یز یچ  از کس   اگر نخواه  دیگو م

  . ایدن

هزارتا    م،یتظار داراز همه هزارتا ان  مان،ۀاز همسرمان، از بچ  را وقت  نیا  می کنچطور ما اجرا م  خب

  . میکن توجه نم نید یو آن قسمت معنو اتیاخالق به یمذهب ۀنیزم نیپس ما در ا م؟یخواسته دار

  

 م؟یپرس. کجا ما از قلبمان مدیفرموده که از قلبتان بپرس  غمبر یگفت: استَفْتُوا الُْقلوب»، پ  مبر یپ  «پس

هست،   فرصت عال  ی  نهیزم  نیاست که اتفاقاً ا  نی. آن هم از سِر زرنگمان. امیپرسما از سرمان م

را در    هانیرا آورده. ا  ثی کدام حد  ده،را آور  هاهیکه واقعاً موالنا کدام آ   نند یاگر مردم اجرا کنند که بب

  . دیردک شرفتیاتفاقاً پ دیبه شما و شما قبول کرد مینشان داد جانیآورده، ما هم ا بایز یهات یب

  

اصطالح پازل، معما، به  نی بودند، واقعاً در ا  یمذهب  دانمخوان بودند و نمقرآن  یهانه یکه زم  ییهاآن

  . چون آن کس ستیچ  انی جر   دندی ذهنشان روشن شد، فهم  وصل کردند ه  ر یرا نقاط را به همد  زهایچ
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  46صفحه: 

وقت  هاهیآ   نیا  داندکه م م   شیمعنا   را  در د  هانیا  فهمد،را درست  م  رونشانفوراً  و    شودروشن 

  را. هان یا دانند. چون قبال مشوند روشن م

  

ما   یحاال برا  گفتند بود که مثال ما حاال م  نیبهشت و جهنم ا  نیا  گفتند که م من برداشت  :یمهر   یآقا

  ی اوهیو هر م  ی آب  یاست و نهرها  یاست و شراب  عرضم به حضورتان که باغ  ا،یبه آن دن  دیروکه اآلن م

که آدم مثال اآلن به خدا باشد،   . همان آرامششودکه نم  جورنینه ا  گفتم . من میجورنیهرحال او به

همان زنده بودن است،   دهد، م  لیکه آدم جسم را تحواگر زنده شده باشد به خدا، همان بعد از آن 

  مثل خدا بودن است. 

  

  یشماست. فضا  ذهنمن  نیکه جهنم هم  ر،یها را موالنا گفته دبله، بله. بله، بله. آن  آقای شهبازی: 

  ما اآلن. بهشت هم...   میسوزم  میاآلن در آن دار  جاستن یشماست. همپر از درد، جهنم    ۀدیذهن همان

  

مثال جهنم، اگر ما در آرامش و   شود اآلن م  نی. ام یمن اآلن برداشتم را بو  میگو بله، م  :یمهر   یآقا

 م، یجسم هست  نیکه در ا   هرحال تا وقتبه   م،یدهم   لیما بر فرض که جسم را تحو  ای  میباش  ز یمثال چ

همان   م،یداشته باش  امش. اگر ما آرمیو قدرش را بدان  میمحافظت کن  دیاز آن با  م،یبدن هست  نیدر ا

  جهنم.  شود  م م،یو در ذهن باش مینداشته باش بهشت، اگر خدا نکرده هم که آرامش  شود م

  

  ! عال  ،! عالنی آفر  ن،ی آفر  آقای شهبازی:

  

خدا مثال   ۀکه حاال مثال بند  هیقض  نیکار را نکرده باشم در ا  نیکه ا  کنم م  من سع  شهیهم  :یمهر   یآقا

سه وقت   ستد،یاصف اول م  رود،عرضم به حضورتان مسجد م  خواند،هزار دفعه مثال نماز م  نیب م

ندارد،    مثال ازخودگذشتگ  کوچ  ز یچ  یمثال    ای  نیسانت زم  یخاطر  . منتها مثال به رود نماز م

  . ستندی] خانواده با هم خوب ن[صدا ناواضح

  

  . دیبه خودتان نگاه کن دیخب شما با آقای شهبازی:

  

مثال دراصل انسان بودنِ طرف    ادیکه مثال عبادت ز  ستین  نی.اشود نم  جورن یمن گفتم ا  :یمهر   یآقا

  . میکه آقا ما انسان هست میمهم است که ما دراصل بفهم لیخ
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  47صفحه: 

  

. با دیکن خودتان کار م  یاش روهمه   د،ی کننگاه نم  رانیبله، ممنونم. شما هم به د  آقای شهبازی:

  کنم.  خداحافظ دیشما اگر اجازه بده

  

 م،یشما. ما قانون جبران را هم دار  یهادستتان درد نکند از زحمت  ،یشهباز  ی آقا  دیببخش  :یمهر   یآقا

شاءاله که خدا قبول کند. حاال ان   میکرد  یتعهد  ی . حاال  میدههرحال انجام مدر سطح وسع و به  ول

  .دی. موفق باشدیشرمنده، ببخش

  

  خداحافظ شما. د،یشاءاله. لطف فرمود! اننی آفر ن،ی ! آفر  عال ،عال آقای شهبازی:
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  48صفحه: 

  النیاز گ نندهیخانم ب ‐١٢

  

  د؟ یخوب هست ز،یعز  یشهباز  یاحوال شما آقا م،یسالم عل :نندهیب خانم

  

  .دییبله، بله، بفرما آقای شهبازی:

  

کم استرس    ی.  رمیگ تماس م  النیآرزو داشتم، از گ  لیبه شما. خ  میگو م  دی خسته نباش  :نندهیب  خانم

  هم گرفتم. 

  .ق ینفس عم  د،یبش قینفس عم ی آقای شهبازی:

  

 م،یچه بو  دانمنم  ر یخوشحال شدم. د  لیاصال انتظار نداشتم با شما صحبت کنم. خ  :نندهیب  خانم

عرض ادب کنم، تشر کنم از شما که    یبا شما فقط    رمیتماس ب  خواستمخوشحالم. م  لیفقط خ

که    ییحال و هوا  نیو دوست دارم که در ا  دیما را به اطرافمان عوض کرد  دی. ددیما را عوض کرد  زندگ

  ر یو د  یشاءاله با کم خدا و شما و دوستان گنج حضورکنم ان   شرفتیپ  کنم، م  ر ییکم دارم تغ کم

  . میچه بو دانم نم

عضو هم هستم. قبال، چند سال قبل فقط    نم،یب شما را م  ۀهست که برنام  اآلن چند سال  ،لیخ  من

  را.  سنت یهادوست داشتم، آهنگ دیکردکه پخش م ییهاآهنگ نیا  زدمبرنامه را کانال را م

  

خدا    ۀبند  نیا  دیگو چه م  نمیگوش بدهم بب  شانیهاکم به صحبت   یروز گفتم که من    یکم  کم  بعد

خوشم آمد،   ر ید  دمیکه صحبتتان را شن  ن بار اولو هما  دیبو  ی خوب  ز یچ  د یشا  مینیهست، بب  جانیا

 پروپاقرصتان  نندۀیادامه دادم. خدا را شر، خدا را شر که ب  ر یو بعد د  ل یخ  ،ل یخ  ،لیخ  ،لیخ

اصطالح  هستم از خودم که به  راض ل ی. خکنمم ر یی کم دارم تغ شما را دوست دارم و کم  لیهستم و خ

  بله. کنم،م شرفتی دارم که پ ،راضنه ازخود

  

  !نی آفر  ن،ی آفر  آقای شهبازی:

  

ا  کنم دوست دارم و خدا را شر م  ل یبله، شما را هم خ  :نندهیب  خانم   ن یکه با شما آشنا شدم، با 

که من    یعمرم، مقدار عمر   که،  ییعمرها  نیکه ا  کنمو پنج سالم است و فکر مبرنامه، که من پنجاه  
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  49صفحه: 

روشنگر ما باشد و    که  میرا نداشت  کس  ای  ییهدر رفته و ما جا  باًی با برنامه داشتم تقر   ییقبل از آشنا

  را. زندگ  میادامه بده نشمانی آفر  اصطالح به آن هدف اصلبه  میبتوان

کنم و بتوانم که به   شرفتیراه پ  نیدر ا  ست،یعمر، حاال هر چه که باشد مهم ن  ۀیکه بق   خواهماز خدا م 

  کنم.  دایدست پ نشم،ی آفر  هدف اصل

  

  شاءاله.ان آقای شهبازی:

  

  شیاگر فرما  ر یخوشحال شدم. د  لیو خ  رمیاصطالح وقتتان را ببه   ادیز  خواهم نم  ر ید  :نندهیب  خانم

  خوشحال شدم. لیخ لیدر خدمت شما هستم. خ دیداشت

  

  خداحافظ شما. د،یندارم، لطف فرمود عرض آقای شهبازی:
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  50صفحه: 

  در رابطه با دستگاه روکو  یشهباز یآقا یهاسخن ‐١٣

  

  تیرا در وبسا  ونیز یکه پخش تلو  شودو اروپا) تقاضا م  ا، ی کشورها (کانادا، آمر   نیدر ا  نندگانی(از ب

ParvizShahbazi.comی ، اپلندیگنج حضور، و  دستگاه روکو مشاهده نما لیموبا شنی (.  

  

ا  یرو  آگه  نیا  خُب در  م  نیصفحه  نشان  آمر   دهد پنجره  در  م  شمال  یای که  اروپا   د یتوانو 

  .دیا به روکو مجهز کنر تانیهادستگاه

  

.  شودم  دهید  نییدر گوشۀ چپ پا  ونیز یطرز اتصالش به پشت تلو  دینیبطور که در عکس مروکو همان 

هست    تی کبر   دستگاه کوچ است اندازۀ قوط  یکه روکو،    شود م  دهید  نییدر گوشۀ چپ راست پا

) و در اروپا از  Best Buy(  یبا)، بست Amazonآمازون (  ر ی نظ  ییهااز فروشاه  دی دیهم که د  طورن یو هم

  . دی کن  هیته  دیتوان م یالترون یها) و هر فروشاهMedia Markt( امارکتیمد

  

  ی برا  کهنیا  یگران هستند برا  ها . بعضکندمختلف دارد کار م  یهامدل  د، ی روکو را هم که بخر   هر 

  اش  ی  حت  سطح باال هستند، ول  ونیز یتلو  لیکه خ  ییها) هست، آن  )4kمثال فورک  یهاونیز یتلو

  . کندکار م دی . هر مدلش را بخر کند و نُه دالر، آن هم کار م ستیهست ب

  

  �🔹🔹�اول بخشپایان �🔹🔹�
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  51صفحه: 

  ی از استان مرکز  نیخانم پرو ‐١۴

  

  آماده کردم بخوانم.  غامیپ ی سالم استاد. بااجازه  :نیپرو خانم

  

  د؟ یخانم شما هست نیسالم، پرو آقای شهبازی:

  

  بااجازه.  ،یهستم از استان مرکز  نیپرو :نیروپ خانم

  

  عاشقان عاقل مبا  انیم در
  لقا نیر یش نی در عشق چن خاصه

  

  بادا عاقالن از عاشقان  دور
  گلخَن از صبا  یِبادا بو دور

  ) ١٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  : مخّففِ مبادمبا
  

  

 د یفرما و م  دهد م  عرفان  ی اند دستورکه راه عشق را انتخاب کرده  کسان  ۀبه هم  تیب  نیدر ا  موالنا

باشد و عاشقان که هرلحظه با  نامد، او را «عاقل» م جان یکه در ا ذهنمن  دی عاشقان، نبا  انیکه در م

  مخرب درد را پخش م اشاز عاقالن که ارتع دیمنشأ باد صبا هستند با و اتصال به زندگ ییفضاگشا

  عاقالن؟  ای میما جز عاشقان هست می نیبب مینورافکن قرار ده ریکنند. حال خود را ز یرکنند دو

  

باعث باز شدن و زنده شدن   زدیخکه از مرکزشان برم  زندگ  بخشاتیح  میبا ارتعاش نس  عاشقان

جا  ها با حضور خود، همهکنند. آن  ها را آباد مدل  نیشوند، عاشقان زم م به زندگ ر ید یهاانسان

مانند باد خزان   سشاننََف  دانند، که خود را عاقل م  ایاهل دن  یهااما انسان  کنند، م  لیرا به بهشت تبد 

و غم و غصه   ،و پژمردگ  که سبب خش کنند صحبت م ییایو تعلّقات دن ا یقدر از دنها آناست، آن

  . شوندم ر ید یهادر انسان

  

 را با شما م  یبهار همان کار  یسرما  کهنیا  ی برا  د،یبهار را مغتنم بشمار  ی: «سرما دیفرمام  ر امبیپ 

  ی.» سرماکندکه شما را خش و پژمرده م  دیز ی بر   یز ییپا  یکند، اما از سرما  کند که با درختان م
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  52صفحه: 

 یهااز مرکز انسان  یز ییپا  یو سرما  شود م  دهیعاشق چون موالنا وز  یهابهار از مصاحبت با انسان

از    تر شیها را بو انسان  ست ف یو کث  اهیکه مانند تون حمام پر از س  زدیخو پر از درد برم  دهی همان

  . کند م  ذهنجنس من

  

  بهار   یِز سرما غمبریپ گفت
  نهار یز  ارانی دیمپوشان تن
  ) ٢٠۴۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  کند با جان شما آن م زآنکه
  کند بهاران با درختان م   کآن

  ) ٢٠۴٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  از سردِ خزان  دی ز یبر  یل 
  کند کو کرد با باغ و رزان   کآن

  ) ٢٠۴٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  .رودکار ممفرد به یجاغالبًا به  : جمع رز (درخت انگور) ولرزان
  

  

  .  کندخش وجود ما را آبادان م نیوالنا زمچون م با عاشقان ن یهمنش

  

   و ما چو باران خش یِهمچو واد تو
  ی و ما چو معمار  یهمچو شهِر خراب تو

  ) ٣٠۵۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو
  

  ابانیب :یواد
  

  

در فکر   یاو با هر حربه  دانند و صاحب عقل کل م  رکیخودشان را ز  ،با مختصر عقل جزئ  عاقالن

انسان، انسان عاشق است. عاشق  نی تر رکیو ز نی تر بهتر هستند. اما باهوش  تر شیکردن و هرچه ب ادیز

را که عشق است، از   گوهر هست  نی عاشق گرانبهاتر  .خوردگول نم  طانیش  یهاو وسوسه  طانیاز ش

  . کند جهان طلب م
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  53صفحه: 

  

اما    د،یبه او نخواهد رس  یر یخ و دروغ و دغل،  ناراست   و   که از زشت  داندم باهوش است،  عاشق

  شوندمات م  طانیش  ۀ. عاقالن با اندک وسوسدزدندرا از جهان م  ارزشیو ب  یتقلّب  یهاعاقالن جنس

بها هر  به  انسان  ییو  گوهر  لذت  تیحاضرند  به  تا  بفروشند  را  وعدهخود  و    طان یش  نیدروغ  یهاها 

  درونشان برسند. 

  

خود را به   نیدر درون خود دارد، بنابرا که چه پادشاه داند او م داند،ارزش خود را معاشق  انسان

  . فروشد نم ییبها چیه

  

ناراست  یبرا زرنگ   ،عاشق  دغل،  و  حقه  دروغ  مار    ،یبازو  زهر  خوردن  مانند  حسادت،  و  حرص 

صفات    نیا  ۀاو آسان است. عاشق هم  ی برا  نفسان  یهاخصلت  نیاز ا  یو دور  ز یپره  نیبنابرا است،

  .داندخود م تیرا دون شأن انسان منف 

  

  همه عارست یریو وز ر یرا م  بچهسلطان
  ی ر ی نگ ز یبه جز عشق دگر چ  زنهار،

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  یر یکار خ    و  ردیدر جهان صورت گ   ها اصالحاتاگر توسط آن  دانند،کار نم  ۀخودشان را کنند  عاشقان

اند، شرگزار  کرده  دایرا پ  خدمت   نیچن  قیگزار خداوند هستند که توفکنند، سپاس  انجام دهند و خدمت 

کرده، اما عاقالن با   انتخابامر  نیا  یها را براخدمت دانسته و آن نیا قیها را الهستند که خداوند آن 

کار و خدمت، دچار عجب و غرور م  نی تر کوچ کار م  ۀو خودشان را کنند  شوندرانیو د  دانند   را

  ب ی ها در جهان تخرکنند. آن  سم کبر و غرور، خدمتشان را هم فاسد م  ختنیبا ر  نیمحتاج خود، بنابرا

  .گذارندم را به حساب آبادان بشانی کنند و تخر  م

  

و از کنار هرکس    کنند عمل م  ییبا انبساط و فضاگشا  هر شخص  و در برخورد با   در هر اتفاق  عاشقان

م نم  کسچ یه  عن یشوند،    آهسته رد  وادار  واکنش  به  عنا  کنند را  قرار   تیو همواره مورد  خداوند 

در امان هستند،   اههستند و از شر آن  دواری ها امآن  ر یهستند که مردم به خ  . عاشقان کسانرندیگ  م

  .رسد نم رانیها به داز آن یبد چیو ه  ستندیفروگذار ن رانی به د خدمت چیاز ه عنی
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  54صفحه: 

  حق که بندگانِ جفتِ عون  گفت
  و هون  دراننآهسته م نیزم بر 

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

 ران یو د  زنند م  شین رانیبا زبانشان به د رسند عاقالن مانند مار و عقرب هستند، به هرکس م اما

  . دارندرا به درد و واکنش وام

  و شبور و زشت و زهرناک   کْژرو
  او خَستن اَجسام پاک   ۀشیپ

    )١۴٣١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  زدن است. شیمراد ن نجایکردن، در ا : آزردن، زخمخَستَن
  

  چو مار و کژدمت  یها سخن آن
     دمت ردی گ و کژدم گشت و م مار

  ) ٣۴٧۵تیدفتر سوم ، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

 ها دگیکردن همان   ادیو ز  تر شیدست آوردن بها در فکر بهآن   خواهند، خدا را م  ر یاز خدا غ  عاقالن

  ق یها با شعر، موسجهان اضافه کنند. آن  نیبه ا  توانند هستند که چه م  نیهستند، عاشقان در فکر ا

  .  کنندعشقشان را نثار جهان م توانند، که م با هنر و با هر خدمت

برآورده شدن حاجات    یها برا آن   ی. دعاهاکنند عبادت م  ذهن  یظاهرپرست هستند و به خدا  عاقالن

به   دنیهاست و عباداتشان به طمع ثواب و پاداش و رسآن  یها دگ یکردن همان  اد یو حفظ و ز  ، نیزم

  و تنها منظورشان زنده شدن به خداست.  کنند بهشت، اما عاشقان با عشق عبادت م

  

   یل  ندیخدا گوو مؤمن  کافر 
   یهست ن  هردو فرق   انِیم در

  ) ۴٩٧ تیر دوم، بدفت ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  خدا، از بهِر نان  دیگدا گو آن
  جان  نیخدا، از ع دیگو  متَق 

  ) ۴٩٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  55صفحه: 

  فکر کنم وقتم تمام شده. دیببخش استاد

  

! چقدر خوب  نی است، آفر    خانم! عال  نیپرو  باستیز  لی. خدیندارد بخوان  بینه، ع  آقای شهبازی:

  . دییشما! بفرما غامیپ نیاست ا

  

  پس. دیببخش :نیپرو خانم

  

. دیآ م  ندهیها از فکر کردن به گذشته و آ ها و خوفحزن  ۀچراکه هم  ،دارند و نه خوف  نه حزن  عاشقان

 شه یهم  نیآزادند، بنابرا  ندهیآ   و از غم و حسرت گذشته و ترس و نگران  کنندم  عاشقان در لحظه زندگ

ملول و    شهیعاقالن هم  اام   گرم است.  رو هستند، چراکه دلشان به رحمت الهشاد و خندان و گشاده

به چغصه از جنس غصه دل بسته  یز یدار هستند، چون  آن  اند که  ها عالم است، محبوب و معشوق 

  .ندهیدر آ  ها دگیدر ترس از دست دادن همان  ایرفته هستند ازدست یزهایدر غم چ ایگذراست 

  

   یخوار پس فَغان و غَم نیگشت از حرام
  ی دارگشت جهان، زان که تو جهان بهشت

  ) ٣٠٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  ستدر آن دل بود، کز هوس او تُه  غُصه
  ستی ن اریکان بتِ ع جا رود، همه آن غَم

  ) ۴۶٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  کند که تمام کائنات را اداره م  یدارند خرد  مانیوسل هستند و ا منبع قدرت مت  یفقط به    عاشقان

آن  ی برا کافاداره  م  ست،ها  مدد  از خدا  زبان  به  عاقالن  نادرست   ول  خواهند،اما  منبع  هزار  به 

  تا به مقصودات خود برسند. شوندمتوسل م

  

  ِباله  بنده را کف  یبد  بس
  ست ین تیدانش و کفا نیا شیل 

  ) ۴٩٩شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی و(مول 
  

  کن م تیبِاله: خداوند کفا کف 
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  56صفحه: 

ها  ها و سالو روزها و ماه  سازندو از کاه، کوه م  کنند م  یسازو مسئله  ییدر جهان کارافزا  عاقالن

  اما عاشقان نورافزا هستند، هرکجا که قدم م  دهند،حل مسائل خودساخته هدر م  ی عمرشان را برا

  . کنندمسائل را حل م و استفاده از خرد زندگ ییگذارند با فضاگشا

  

و هزار   شمارندبخشش و خدمت خود را بزرگ م  ن ی تر ها کوچآن  ناشر و ناسپاس هستند،  عاقالن

 شمارند بزرگ م  اریرا بس  رانیو خدمت د  یخوب  نی تر اما عاشقان کم  چ،یرا ه  رانیبخشش و خدمت د

  گزارند . اندک، و شاکر و سپاس  اریو خدمت و بخشش فراوان خود را بس

  

  اگر هزار خدمت بنم گناهارم   من
    گناه یو ب هزار خون ناحق بن تو

  ) ۶٣۵اشعار، غزل  وانید ،ی(سعد

  

دنبال اما عاشقان نه به  ران،یو توجه از د  دیی گرفتن تأ  یخود هستند و گدا  شی دنبال نمادائماً به  عاقالن

خواهند که   م  ییعاشقان هرلحظه با فضاگشا  ،ییو نه خودنما شهرت هستند، نه رقابت، نه قدرت  

  شوند. دایو ش خودیشوند و ب ستین

  

  شدن  دایدر غم پ عاقل هر زمان هست
  شدن   دایو ش خودیب عاشق هر زمان هست

  ) ١٩۵٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو
  

  

  شد.  طوالن دی. ببخشدیکه به من داد ممنون استاد از وقت  لیخ

  

  بود! خداحافظ. ! ممنونم، عال بایز لیخ با،یز لیخ آقای شهبازی:
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  57صفحه: 

  اصفهان شهر نی از زر تایو خانم  ارای و خانم ت نی خانم زر ‐١۵

  

  اصفهان.   شهر نیهستم از زر نی سالم استاد، خدا قوت. زر :نی زر خانم

  

    د؟ی. خوبنی خانم زر دیی. بله، بفرمامیسالم عل آقای شهبازی:

   د؟یممنون استاد. شما خوب هست :نی زر خانم

  

  .  دییبفرما م،یخوب! بله ممنونم. در خدمت شما هست آقای شهبازی:

  

  تان.ممنون استاد، با اجازه :نی زر خانم

  

  میز ی بر  صرِف سلطان  شرابِ
  عقل ذوفُنون را میبخوابان

  ) ١٠١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو
  

  : خالص، ناب صرف
  

  

و مقاومت رد   زهیما با ست  ول   فرستد،ما م  ی لطفش را، خردش را تمام و کمال برا  لحظه زندگ  نیا  در

ب  میکن م فورًا  مهو  بلند  «من»  بهتر میشوعنوان  ا  ز یچ  نی .  فنون   نیدر  و  نقش  انداختن  لحظه 

از مقصر بودن    راتا بتواند خود    بافد فن است و هزاران داستان موپر از فوت  ذهن. من ست ذهنمن

  . ترسدبا خودش م ییارویاز رو نیهم یکند و برا فرافکن رانینجات دهد و در د

  

  یزهایو موجب مرگ تمام چ  کندغرور است. غرور ما را مانند سنگ م  ذهناز فنون من  ر ید  ی  و

جز غرور وجود ندارد و ما را    و در راه زنده شدن به او، مانع  شودم  و خوب زندگ  بایز  ن،یراست

؟  تواند باشدخدا چونه م  ستیکه عشق ن  ییو جا  میعشق را بشناس  میتوان. چونه مکنددل مسنگ

را از دست    و زندگ  به همان اندازه سادگ  میعشق متواضع بودن الزم است. و هرچه مغرورتر باش  یبرا

  داد.   میخواه
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   ذهن من  یاست.    رهیو غ   ینظر حسادت، تنگ  نه، ی ما از جمله: خشم، ک  جاناتیهمۀ ه  شۀی ر  غرور

نم  نیخشم چون خشونت ما را سرسخت م  ابد،یرا ب  ییبایز  تواندو سرسختسازد .  از دست    یمعنابه

  شده و بستن آن است.  گشوده  یدادن فضا

  

. در  می ر یگ  بد قرار م  ای. هر لحظه در معرض اتفاقات خوب  میابا اتفاقات احاطه شده  ایدن  نیدر ا  ما

دانش    ،ییبایکه مال، ثروت، ز  اتفاقات  عنی.  میهست  شتریهرچه ب  یهاها و غمما دچار وسواس  ذهنمن

  بدبخت  ۀیرا کم کند را ما  اهکه آن  یز یو هرچ  ،کند را باعث خوشبخت  اد یما را ز  یهاطور کل داشتهو به

  . میدان م

  

 شود و اتفاقات بد که موجب غم و ناراحت   شتر یب  مان یها دگ یها و همان داشته  میکن دعا م   ذهنمن  با

درحال باشند،  دور  ما  از  برا   کهما هستند  نم  ایخوشبخت کردن    یاتفاقات  ما    ند، یآ بدبخت کردن 

ما گرفته شوند، خودمان   ز زور او به با رنج و سخت کهنیا یبرا افتند،کردن ما م داریب ی اتفاقات برا

در همه حال در    سببیب  یو شاد  شود م  ختهی ما ر  یبرا  شراب سلطان  صورتن یا. درمیندازیها را بآن

  . شودم یلحظات ما جار

  

  شد استاد.  تمام

  

  .نی ! ممنونم از شما خانم زربایز لیخ آقای شهبازی:

  

  ممنون از شما، خدانگهدار.  :نی زر خانم

  

  استاد، خدا قوت.   سالم :ارایت خانم

  

  د؟یممنونم، سالم. خوب آقای شهبازی:

  

  .  سالهازدهیهستم  ارایممنون. ت لیبله استاد، خ :ارایت خانم

  

  . دییبله، ماشاءاله! بفرما آقای شهبازی:

  

  تان.  اجازه با :ارایت خانم
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  رو از وطنمم چیهم تو منم، ه ییتو تو هم
  چوژه منم، چوزه به هر خاد مده ییتو مرغ

  ) ٢٢٨۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو
  

آن وقت است    کنم،را عمل م  شیهاما فرمان  حالت وقت  نیو تو منم. در ا  یی تو تو  دیگوم  زندگ  به

هش بوده  میشوم  یاریکه  اول  از  دردها هست.    ول  م،یاکه  فضا  عنیهنوز  درد    میشوم  ییآن  که 

  . می ر یگ برم

  

  .  میجوجه هست نی هم عنی. «چوژه» تو مرغ کهنیا یخانۀ من نرو، برا نیاز ا دیگو م

  

خدا مرغ    دیگورا بدزدد. م  یاریهش  ی  خواهدم   ذهنمن  عنیجوجه را بدزدد،    خواهد کالغ م  وقت 

با    جسم  یاریند، حاال هشاش را بدزدجوجه  خواهندها م. کالغ میاش هست است و ما جوجه همراه 

  بدزدد.  تواندرا م دردها هرکس

  

  یجورن یاگر هم ول دزدد،هست در جهان که توجه ما را م یز یچ یو  کشدلحظه جهان ما را م هر 

  تا ما را ندزدد. میرا خاموش کن مان ذهنمن دیپس ما با دزدد،کل ما را م میبرو شیپ

  

  تمام شد.  استاد

  

  ! خداحافظ.نی آفر  با،یز لیخ آقای شهبازی:

  

  خدانگهدار.  :ارایت خانم

  

  سالم استاد، خدا قوت.   :تای خانم

  

   د؟یخوب د،ییبله، سالم. ممنونم. بفرما آقای شهبازی:

  

  بله استاد. :تای خانم

  

  . دییبفرما آقای شهبازی:

  بخوانم.  تانیشعر برا ی خواستم م :تای خانم
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  .دیبخوان  ،یآریآر آقای شهبازی: 

  : تای خانم

  زندان خلق را آزاد کردم  ز
  عاشقان را شاد کردم  روان

  

  دمیاژدها را بردر  دهان
  عشق را آباد کردم  قیطر 

  

  دمیبرتن من جهان  یآب ز
  آنگه آب را پرباد کردم  پس

  

  ها بر آب کان را نقش ببستم
  بر عاج و نه بر شمشاد کردم  نه

  

  دراند نقش خود جان م  یشاد ز
  کردم  عادیمن نقش خودش م که

  ) ١۵٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو
  

  تمام شد. استاد

  چند سالتان است اآلن؟   دیی! به من بوبایز لیخ با،یز لیخ آقای شهبازی:

  

  هفت سال.  :تای خانم

  ! خداحافظ. نی آفر  د،یخوب خواند  لی! خنی هفت سال! آفر  آقای شهبازی:

  خداحافظ.   :تای خانم

  ! عال ،. عالمیشر کن دیبا عنیاز موالنا بخواند،  ساله همچو غزلهفت  وقت آقای شهبازی:
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  از آلمان خانم سارا ‐١۶

  

را به اشتراک    غامیپ  ی تان  بااجازه  خواستممن سارا هستم از آلمان. م  ،ی شهباز  ی: سالم آقاسارا

  بذارم.

  

   د؟یبله سارا خانم، خوب آقای شهبازی:

  

  لطف شما.متشرم، به لیخ سارا: خانم

  

  . م یدرخدمت د،ییبفرما آقای شهبازی:

  

 اش قسمت   یحاال    متأسفانه نتوانستم کوتاهش کنم، ول  مقدار یمن    غامیپ   نیممنونم. ا  سارا:  خانم

  .خوانمرا م

  عطر و مش»  ی از بو ضی و مر  هوشی«ب

  

گنج   ٩۴۶را که در برنامۀ    یاز مثنو  یاکننده داریب  اریدهنده و بساز داستاِن تکان    نوشته نکات  نیا  در

  . گذارمشد به اشتراک م ر یتفس حضور

  

اتفاِق    یرا از    در ابتدا مثال  افتند،ما م  یداریب   یبرا  و جمع  یکه همۀ اتفاقاتِ فرد  ییجاآن  از

  مرتبط است. اریبس یداستانِ مثنو نیکه به ا کنمم انیمربوط به جمع ب

  

که در ده ماه گذشته   خوانممقاله م  یمعتبر در قالبِ    رسانمنبع اطالع  یدر    ٢٠٢٢ماه دسامبر    در

: کند  م  ستیعدد ا  نیا  یند. و چشماِن من رو اشده  صدهزار سرباز کشته و زخم  نیوکرایدر جنگ  

در اروپا که خودش    عنی . شمارمعدد را م نیا یها دوسه بار صفر  قتاًی!» حق شود؟من مر م ی«خدا

 نیچن  ی  داند، مانده ممثال عقب  یکشورها  ۀیبه بق   رسانو مسئولِ کم  تشرفیرا مادر تمدن و پ

   دهد؟دارد رخ م یافاجعه 

  

ن  چرا کس  پس ا  زنند جا جار نمچرا همه   ست؟یدنبال چاره  بزرگان!   یکه  خردمندان، دانشمندان، 

    م؟یکن دایپ حلراه یما  دی کم کن دییایب
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  62صفحه: 

که کدام تانک را    گرددم  نیحول و حوشِ ا  شتر یب   نیبم   کنوجو مجست  در افکار عموم   وقت 

آن تانک درست   رایارتشِ آلمان را برده، ز  یاشتباه بوده و آبرو  ی  فالن سالح نظام  دی خر   م،ی بخر 

ساله هزاران  دۀی پد  نیا  . وستهاکشتار انسان  یها براسالح  نیانگار که تمام ا . و انگارنه کند نم  یشل

  است.

  

را به اسم   یمثل گاند ییها انسان را، بودا و حت حی . ما حضرت مسمی ر یگ نم ادی ز یچچیهم ه خیتار از

  م، یکندرست م  . ما دمراسمی ر یگنم  ادی  ز یچچیها هالبته که ما از آن   ول  م،یشناسخوب م   لیخ

تصو بشر  تکنولوژ  م،ی کنم  بیحقوق  و  علم  پ  یدر  جنگ،     ول  م، یکنم  شرفتیهزاران  از  البته که 

است،   انیموضوع قدرت و پول در م   . وقت می دارها دست برنم حرص و کشتاِر انسان  ، پرستقدرت

   .میهم اجرا کرد شیکه دوهزار سال پ میکنرا اجرا م ییهمان کارها و ابزارها

که از لحاظ   افتاداتفاق م مربوط به زمان حال است و در مان رای است، ز دارکنندهیب  اریباال بس مثالِ

  . دهدبه درد را نشان مما نسبت  حسیو ب رحمیمثال درجۀ ب نیاست. ا افتهیکمال اریبس  ذهن

  

و ما را    اندازد م  دهیپد  نیا  یآمده، نور را رو  ٢۵٧  تیاز ب  یکه در دفتر چهارم مثنو  در داستان  موالنا

بله سبب    کند، نم  دیبال ما را ناام  نی. آگاه شدن از اکندکه سرمان آمده آگاه م  ییبال  یبه  نسبت 

  . شود و گوش ندادن به حرف ذهنمان م شتر یو کوشش ب یداریب

  

  د ی را ند که در تُون زاد و، پاک آن
  د ی پد  مش آرد بر او رنج یِبو

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

 به انسانآمده. «تون» نماد درد است، پس راجع  ایدن  که در تون به  کند صحبت م  از انسان  موالنا

  تجربه نکرده.  وقتچیو عشق را ه آمده و پاک ایدن که در درد به دیگو م

  

  د ی را ند که در تُون زاد و، پاک آن
  د ی پد  مش آرد بر او رنج یِبو

  ) ٢۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی ولو(م
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  63صفحه: 

«شی  «م  گرانبها و خوشبو است. م  اریعطر بسی آمده از بو  ایدن  انسان که در درد به  نیا  دیگو  

  . شودم ضی مش مر 

مدفوع س خو گرفته. او تا کمر در نجاست    ی انسان در مغز و رگش تودرتو با بو  نیا  دیگوادامه م  در

کار    نیخودش را در ا   ِ و زندگ  یکه با کثافات سر و کار دارد غرق شده، و روز  فرو رفته و در کار دباغ

  .داند م

  

  با خود: هستش اندر مغز و رگ  گفت
  س  نیآن سرگ   یِبر ُتو بو یتُو

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

  اندر حدَث او تا به شب انیم تا
  طلب یاو روز  ستدباغ غرقِ
  ) ٢٧۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  : مدفوع نیسرگ
  : نجاستحدث

  

  

  و همجنس شده نمادِ ماست. نیدرد عج  یانسان که با بو نیا

که   دهد و درد را نشان م  یدیشده با پلهمجنس   تِیبشر    عنیدباغ    نیکه طرح کرده ا  در داستان  موالنا

ها به عشق و خرد بزرگان هستند. آن  ای امبرانی. «عطّاران راد» نماد پگذردفروشان راد م از بازار عطر 

  درد هستند.  کنندۀها درمان آن دهند، م هیخوشِ عشق را به جهان هد یند و بوازنده

  

  د یو خم هوشیافتاد ب  ی آن
  د ی در بازارِ عطّاران رس چونکه

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

  عطرش زد ز عّطارانِ راد  یِبو
  سر و بر جا فتاد  دش ی برد تا

  ) ٢۵٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  خبریمردار اوفتاد او ب همچو
  رهذر   انِیروز اندر م مین

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

زنده به عشق   یهاانسانِ آغشته به درد از بازار انسان   یاست که   نیا  شودم   انیب  جانیکه ا  یاده یپد

. جالبِ توجه است که  افتدمرده م  یو مثل    شود م  دهی و خم  هوشیخوشِ عشق ب  یو از بو  گذرد م

خوشِ عشق به رقص و   یتنها با آن بو انسان نه  نی. پس ا کندم  فیتوص  خبر»یموالنا او را با کلمۀ «ب

  . افتدم هوشیب خبر،یمردۀ ب یبله مثل  د،یآ درنم  جنب و جوشِ زندگ

  

 ی. انسان خفته که به بومالد او م  نیو به ب  آوردمقدار مدفوع س م   یانسان    نیبرادر ا  سرانجام

  . افتد و به جنب و جوش م شودم  داریمدفوع س ب یمش پاسخ نداده بود، با بو

  

نگرفته و   ادیاز بزرگان    ز یچچیه  باًی تقر   تی که بشر   م ی نیب م  میکن نگاه م  خیجهان و به تار  نیبه ا   وقت 

حضرت    م،یابراه  ،موس  ح،یهمه بودا، حضرت مس  شناسند، را همه به نام م  غمبرانیده. پزنده نش

  ! شناسندبزرگان را م  ۀیرسول و بق 

  

نگرفته بله    یاها اثِر سازندهعشق آن  یاز بو   از بازار عطّاران راد گذشته است، ول  شهیهم  تی بشر  پس

د  هوشیب  شتر یب کدام  از  مرگ  جادیا  یبرا  نیشده.  تخر   شیاندخرافات،  نشده؟    بی و  سوءاستفاده 

کنند و دوست دارند  م  لی ند ماکه خودشان ساخته  یو تقلب  ذهن  ی خدا  یها با حرص و ولع به  انسان

  اند. کرده نینام داز قدرتمندان به یاریکه بس ییکارها نیهم  عنی نیباور کنند که د

  

ب  اگر  نظر  در  را  موالنا  قرن  مینیبم  م،ی ر یخودِ  موالنا  حضور  برنامۀ گنج  از  در  قبل  بوده  آنجا  ها 

ها است که از جنس  است. ما قرنکرده  انیداستان ب  نیرا موالنا در ا  لشیانگار نبوده. دل   ها ولکتابخانه

  . میکن ل م یتبد تیو درد و محدود تیرا هم به جسم عشق  غامیپ یو  میدرد هست

  

را    ر یهمد   نینام دو به  میبه ذهن برو  شتر یکه ب  میما از آن استفاده کرد   آمده، ول  یداریب  یبرا  نید

در برخورد    عنیمرده افتادن.   یو مثل  خبریمش، و ب یشدن از بو هوشیب عنیکار  نی. امیبش
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کنندۀ مش زنده  ی از بو  قتی. و درحق میشو  داریب  کهنیا  یجابه   م،یبا بزرگان به خواب ذهن فرورفت

  .م یماند خبر یها کامال بآن

  

هفتۀ   ی بذارم برا ایرا بخوانم  اشهیبق  دانم حاال نم غام،یپ نیمانده از ا مقداریهنوز  یشهباز یآقا

  نده؟یآ 

  

  !نی جالب است! ماشاءاله، آفر  لیخ د،یبله، سارا خانم بخوانبله د،یبخوان آقای شهبازی:

  

  شد.  طوالن مقداری کهنیز اا دیببخش سارا: خانم

  

  . دیی! بفرماعال ، عال ،عال آقای شهبازی:

  

ب  سارا:  خانم مردم  و  سربازان  هم کشتار  اورژانس  گناهیامروزه   اصال  ا  ی برا   جادیتمام کردن جنگ 

ب  کند، نم با  ما  انداخته   رحمی بله  راه  و خر   یبرا  م یاوِلوِله  بهر   یِداری ساختن   یهاسالح  شتِریچه 

و احترام   شناسندرا م  یاندندارد. در غرب همه گ    تی اهم  چی در عمل ه  رندیم ها مانسان  کهن ی! انظام

  ادی  ی ز یچ  یاز گاند  توان که م  افتدفکر نم  نیاصال به ا  کس  طور عمومبه   ول  گذارند،م  سطح

  !میده پاسخ مثبت م  اتم یهاآن در عمل به بو و زبان سالح یجاگرفت! به

  که چون مصروع گشت  داندنم  کس
  چه شد کو را فتاد از بام، طشت  ای

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

  : آن که دچار صرع و غش است.  مصروع
  . یز یآبرور  عنی جانی از بام افتادن: در ا طشت

  

  

  شتر یها بخوشِ آن یاز بو عشق برخورد کرد، ولبهچطور شد که انسان با بزرگاِن زنده پرسد م موالنا

  رفته؟   شیآبرو  قدرن یشد؟ چطور انسان که اشرف مخلوقات است ا  هوشیذهن فرورفت و ب  یهابه درد

  

 ن ی ا   ول  کنند،کم به بشر م  یکه بزرگان همۀ تالششان را برا  کند م  انیداستان ب  نیدر ا  موالنا

  .کنددردناک بشر اثر نم تِیعلت جنسدرمان به
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  : کند م انیب اتیاب نیانسان با ا یداریب  ی را برا امبرانیتالش پ او

  

  و سر دیمال دستش هم   ی آن
  تر آورددگر کهل هم  وآن
  ) ٢۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  بخورِ عود و شر زد به هم  آن
  کم  کرددگر از پوششَش م وآن

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

  جهد؟ دگر نبضش، که تا چون م  وآن
  ستد از دهانش م یدگر بو وآن

  ) ٢۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی ومثن  ،ی (مولو
  

 ٩۴۶که چرا    دهدسؤال را به ما م  نی. موالنا پاسخ امیبه شخص خودمان برگرد  دیداستان ما با  ن یا  در

خشم و درد را    ر یرها شوم و د   ذهنمن سارا از دسِت من  کهنیا  ینبوده برا  برنامۀ گنج حضور کاف

  تجربه نکنم؟ 

  

  است، ول  و زنده شدن کاف  یداریب  ی غزل موالنا برا  » یبرنامۀ گنج حضور و «  » یاست که «  درست

مانده؟ چرا ما    برنامه هنوز باق  ٩۴۶هم بعد از    کنندخودشان کار م  یکه رو  در کسان  ذهنچرا من

 تِ یجنس   یکه ما دچارِ    رده ک  انیب  نیعلت را موالنا در ا  م؟ی ر یپذچرا کم اثر م  م؟یروم  شیکند پ

  . دهدو به عشق کم پاسخ م شود م هیدائم تغذ رونیب یکه از طرفِ دردها میدردآلود هست

  

  اریهش  اریبس  دیما بلند کند، و با  هیخودش را عل  أسِیو    یدیناام  خواهدکه همان دردِ ما م  جاستنیا  و

  . میباش

  

  دارد: ییهالهیح ی نهیزم نیدر ا  ذهنمن

وقت  مثال   ما میکه با وجود کار رو  مینیب  ما    م،یشد  نیخودمان باز هم خشم یذهنواش    به گوِش

  ی ادیواقعًا ز  دیشا  ایاست که موالنا اشال دارد،    نیا  لش یو اصال دل  ینکرد  شرفتی: «تو پدیگوما م
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شو،    دی: «اصال ناامدیگوم   ایاشال از آموزش است، آن را کم کن.»     عنی  ، دهگنج حضور گوش م

  .» یشو تو زنده نم

  کند.  غلط کم م دید نیما هم به ا انیاطراف  ذهنمن

  

که مشل   می کن. ما درک مدهد ها نجات مدام  نیداستان غش کردن در بازار عطّاران، ما را از ا  ول

  است. کردنِ «رِش نور» نشان داده  شتر یرا هم موالنا در باز خودمان است. و راه چاره 

  

شعنی  ر   بزرگان م   قی خودمان را در معرض نور خدا که از طر   د ی. ما بادنیپاشآگاهمیقرار ده  تابد .   

 کهنیا  یبرا  ندازدیما را به تکاپو ب  دیبا  شود،آرام آب م   لیکه خ   میدر درون دار  خیکوه    ی  کهنیاز ا

  . میاعتماد نکن و به حرف ذهنمان اصال میتالش کن شتر یب م،یمواظب خودمان باش

  

مدفوع   نیها را بمرغتخم  میدر مصِر قد  دیگوم  آورد،قسمت م  نیرا در هم  با یز  اریمثال بس  ی  موالنا

 انِ یکه ناگهان از م  شدکار باعث م   نیادامۀ ا  تاباندند، را به آن م  متبوع   یگرما  یو    گذاشتند م

  ها متولد شوند. مدفوع جوجه

  و به فردِ ما مربوط است.  تی مثال به بشر  نیا

  

 فردِ ماست که پاسخ درست  خیو در کوه    تیندارد. اشال در جنس  اشال  چیو آموزش بزرگان ه  موالنا

و خودمان   میشو  اعتمادیکامال ب   ذهنمن  یهابه حرفاست که نسبت  نی. چاره ادهدعشق نم  غامیبه پ

  . میدر معرض رشِ نور قرار ده شتر یرا ب

  

ا  فهمم م  حاال ماندن مهم است. حاال    ر یمس  نیکه چرا تکرار مهم است، چرا ادامه دادن و حتماً در 

ها به رشِ تکِ ما انسانبهو تک تی ر بش کهنیا یبرنامۀ گنج حضور الزم است. برا ٩۴۶که چرا  فهمم م

  .میدار اجینور احت

  

  داد شی زِ رشِ نور، حق قسم ور
  زاد  مرغ نیرسم مصر، سرگ  چوهم

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

   خانگ  سِی نه مرغ خس یل 
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دانش و فرزانگ بل مرغ   
  ) ٢٩۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  .دوددرمانِ آن نقص م یدو اسبه برا ند،یکه نقص و اشالِ خودش را بب کس

  

  و شناخت  دیرا د ش یکه نقصِ خو  هر 
  استکمال خود، دو اسبه تاخت اندر

  ) ٣٢١٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

عشق و   یهاعاشقان شاهد تولد جوجه  یِگنج حضور و نورکار  یهاکه به برکت موالنا، آموزش  باشد

  . میباش عیخرد در سطح وس

  .یشهباز یممنون آقا لیخ

  

  ! نی ! آفر عال  ،عال ،سارا خانم عال آقای شهبازی:

  

  ممنون از لطف شما. سارا: خانم

  

  خوب بود!  لی! خعال  لیام. خمانده رانیدرک شما ح نی واقعاً از ا آقای شهبازی:

  

  . کنماش از لطف شما هست، خواهش م همه سارا: خانم

  

  ممنونم، ممنونم. پس خداحافظ.  آقای شهبازی:

  

را   هاغامیگرفته و پ  ادیرا خوب    فارس  اتیکه چقدر ادب  دینیبآمده، م  دختر در آلمان که بچ  نیا

  ! ماشاءاله! ردیگ  م چقدر عال
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  ایخانم مرجان از استرال ‐١٧

  

  .رمیگ  تماس م ایاز استرال ،یسالم جناب شهباز مرجان: خانم

  

  نه؟  د،ییشما؟ مرجان خانم شما دیبله سالم، خوب آقای شهبازی:

  

  . دیقربان خسته نباش ا،یبله مرجانم از استرالبله مرجان: خانم

  

  د؟یدیسارا را شن غامیممنون. پ لیخ آقای شهبازی:

  

روز شبانه   قدرن یکه ا  نورکاران  نیاست! و خدا را شر واقعًا از وجود ا  ز یانگواقعاً شفت  مرجان:  خانم

  شر.. خدا را ر یکنند د لیکه جهان را به نور تبد کنندکار م

  

  .دیی! بفرمانی آفر  ن،ی بله، بله. آفر  آقای شهبازی:

  

 عذخواه  لیشد، خ  قهیبه ده دق  یراستش نزد  اممیمن پ  ی تان جناب شهبازبا اجازه  مرجان:  خانم

  را بخوانم. اشقهیتان پنج دقاما با اجازه کنم، م

  

  .دیشاله همه را بخوان. بله، انشود چه م مین یبب دیحاال شما هم بخوان آقای شهبازی:

  

  ممنونم.  لیخ مرجان: خانم

  

  چه شد کو را فتاد از بام، طشت؟!» ای«

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

  

فوراً مردم مانند    شود،پخش م   رانیو  ایاز کشتار    یکه چرا تا خبر   میافکر کرده  نیحال به ابهتا  ایآ 

  ! دهند؟ به آن واکنش نشان مسبت امواج خروشان بلند شده و ن

  

ها  انتشارِ محصوالت درد، جذب شده و از آن  شۀیبا پ  ،انیدردافزا  یسواز مردم به  یر یچطور جمع کث  ای

از او    تعداد اندک  دیشا  دهد،عشق م  ی زنده شده و دهانش بو  که به زندگ  ی اما فرد  کنند؟م  یرویپ
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جانش را    دیشا  حت  ا یکرده    هاو را شنج  زین  ر ید  یاعده  رند،یگ او را به سخره م  گرفته و باق  ر یتأث

رند؟یهم ب   

  

هم  سخن عشق و خرد، حال بشر را به  یاست؟! چرا صدامحرکۀ انسان شده  یرویچرا درد ن  راستبه

   ؟برندسر مو از خوفِ جان در خفا به نشانندیالجرم ب قت،یچرا آگاهانِ حق  زند؟ م

  

سال   ٨٠٠مر    شود؟ و تجاوز به حقوق بشر تمام نم  ییو جنگ و زورگو  ردیگ آرام نم  ایچرا دن  آخر 

  خون شُستن، محال است و محال»؟ نگفته که «خون به ۴٧٢٧ تیموالنا در دفتر سوم، ب شیپ

  

  را؟  هیآبِ س  نیذوقِ ا ییجو چه
  بام تون را؟   نیسبزۀ ا ییبو چه

  ) ١٠١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو
  

و مدام   میدار  زارِ باورها و خشم جمعلجن  یبه سبزۀ رو  لیم  ،زندگ  بخشاتیآب ح  ی جاما به  چرا

   م؟یاخو گرفته احساس بدبخت یکه به ندا ییگو م؛یدهمشاممان را در معرض آن بو قرار م

  

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟     نی زر گاوِ
  ت شفتهمه رغب  نیرا ا کاحمقان

  ) ٢٠۵٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

بشر   تِیوضع   خیدر طول تار  گفت، م  یخوب  ز یچ  و جمع   یفرد  ذهنتجربه ثابت نکرد که اگر من  مر 

  نبود؟!  گونهنیا

  

د  نۀیگنج  چرا و  سال  ر یموالنا  اندرزهابزرگان  و  پند  و  شده  مدفون  به گوشمان   شانیهاست که 

  ! ست؟یخدا ن آورانِام یسنگسار پ  یمعنابه نیا ای! آ رود؟ که نم رود فرونم

  

  م؟ یاو خام افتاده  هوشیبازارِ عطّاران، چرا ما ب   نیکن در اگو و درمانناصح و الحول  همهنیوجود ا  با

  و دردپرست  اند پرستبوم هنوز دچار خرافهومرز  نیاز صدها بزرگ و عارف، مردم ا   شیبا وجود ب  عنی

  کودکان)! ستاندر د میتیاست. (درِ شده لیتبد ارزش جمع یبه  ایو خشم در دن
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به شرکت در    ول   دوند،مشروب و دود برپاست، مردم با کلّه م  ای  بتیکه بساط غ   در مجلس  چرا

  ندارند؟!  لیم شود،آن مثال موالنا خوانده مکه در  محفل

  

  چرا!  دیگوبه ما م موالنا

  

    دی را ند که در تُون زاد و، پاک آن
  د ی پد  مش آرد بر او رنج یِبو

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

ها  به جان آن  ای  خوردندکتک م   ایکه    میاخو گرفته  در رحم زنان  ن،ی قر   قی از طر   نیما از دورانِ جن  اکثر 

ب تزر  ،ناامن   ،ناتوان  ،ارزشیحس حقارت،  و درد  خان شدهم  قیترس  در  که   میبزرگ شد  ییهاه. 

 میرشد کرد  طی. در محودهفرما ب حم  کهن درد و ناآگاه  یاز عشق نداشته و در آن الوها  ییبوورنگ

  ! گذشتروزگارشان نم مسئله،ی تحمل کنند و ب حت ایهضم  توانستندو آرامش را نم یکه شاد

  

نوعانمان در گوشمان از هم  یورزنه یو شعارِ نفرت و ک میاده ید نیبآموزِش دشمن در مدرسه   کودک از

  بود.   آموزش ستمی س یهاهیپا ر،یو ترس و تحق  هیو تنب شد زمزمه م

  

  شد.  تیبا دعوا و زور و خشم، معتبر، مستحم و تثب  مان ذهنمن ،جوان در

  

  ی از بو  عتاًیکنندۀ درد باشد، طبکننده و پخشدفوع است، حملکه مانند «جعل» که حمال م  کس  حال

قدر سفت و سخت شده  ندارد. مرکزش آن  یاو اثر   یبزرگان رو   یهاآموزه  عنی   شود؛م  هوشیمش ب

  . آوردنماو را به جنبش در ییرویکه جز «خوِد درد» ن

  

  تمام شد.  امقهیپنج دق یشهباز جناب

  

!   عال ،عال   ،! ماشاءاله! عال غامتانیاست پ  عال  ل یمرجان خانم، خ  دیبله بخوانبله  آقای شهبازی:

  .دییبفرما

  

  . دیممنونم. چشم، ببخش لیخ مرجان: خانم
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  :دیگو و م پاشدم مانیهارا بر دل دیام نی ر یتلخ، موالنا نور ش کم قیحقا نیتمام ا وجودبا

  

[مث     ،یادهیرا ند  و عشق و پاک  ی او کثافاتِ تون حمام زاده شده  ی ! درست است که در سردنیبب

  نباش؛ چراکه: دیآلود] اما ناامبغض یو سپس با صدا

  

  ممات اندر معاش    نیز یدار راه
  ) ٣۶١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

گشت؛ مانند   ، به خودِ عدم بازخواهتوست  ق یعدم که زادگاه حق   از همان  تینهاباش که در  مطمئن

  .  گرددبازم ای شده و با بارش باران، باز به آغوش در ر یکه تبخ  ای قطرات در

  

درد    ی! درست است که در تارنیمضمون که بب   نیبا ا  آورد عشق م  حۀیاز را  ثیحد   غمبر یاز زبان پ  او

است که    نیتو ا  تیخواهد کرد. فقط مسئول  خود را بر تو نثار  اما بدان که خداوند روشن  ؛ یازاده شده

دار فرصت  ا  یبجنب  یتا  معرض  در  مدام  را  خودت  نور»    نیو   ِعنی«رش  بده   دنِیپاش قرار  . نور، 

  رفت.  خواه گمراه یسو آمد، وگرنه به به راه راست خواه صورتنیدرا

ظُلْمة فَاَلْٰق علَيهِم من ُنورِه. فَمن اصابه من ذٰل النُّورِ اهتَدَٰى و من اَخْطَاه   خَلَق خَلَْقه ف  اله تَعال  «انَّ
 «.لض  
انی خداوندِ بلند مرتبه، آفر «همانا . هر که دیخود را بر آنان بتابان . پس روشندی افریب یرا در تار دگ

 د به گمراه د،ید به راه راست آرا آن نور، برخورو هر که را آن نور برنخور «.رود 
  ) ثیحد(

  

ع  یبرا و گنج حضور مصداق  موالنا  من،  بوده   نیخود  نور   ِاوارش معرض   لیاست.  در  را  که خودم 

 عتاً یطب  نیتا مغز و رگم نفوذ کرده بود؛ بنابرا  یتوبر یدرد، تو  نیسرگ  یموالنا قرار داده بودم، بو  نورپاش

ا ب  نیعطر  مرا  موالنا   شم  هوشیم م  یپا  ای.  کرد محوصله  ای  برد برنامه خوابم    ا ی  رفت،ام سر 

نثارِ نوِر گنج حضور دور شده   نیمختلف از ا یهابه بهانه  ایرا تحمل کنم و  نندگانیب غام یپ توانستم نم

  ریکردم که با تعهد از ز  نشده، سع  دیصبر کردم، ناام  دم، یدست نکش  تیاما درنها  ماندم؛م  بهره یو ب

  راه را ادامه بدهم.  نیا امیمعنو ارانیو  یشهباز  یادستِ آقدرو دست میایب رونینفوذ جمع ب
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فضا را باز    ی اپیو پ  راه را ادامه بده  نیاما اگر ا  ،تا کمر غرق در مدفوع درد باش   دیشا دیگو م  موالنا

 ، ذهندرد و من  نیفشار هم  انِیناگهان از م  شود،مدفوع مرغ زاده م   انِیمانند رسم مصر که از م  ،کن

  . کنددر تو طلوع م یزد یو خرد ا اله یاریهش

  

  بود:   یدواریاز لبخنِد ام یامن بارقه یبرا قتاًیحق  تیب نیا و

  

  داد  شی زِ رشِ نور، حق قسم ور
  زادمرغ نیرسم مصر، سرگ   همچو
  ) ٢٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

شدنیپاش :ر   
  

  

خدا را   م،ینیب م   ی  خود را با تمام موجودات عالم هست  رید  ،یصورت فردزنده شدن ما به  یپدر

  .   سطح یهافارغ از شل و رنگ و باور و مذهب و تفاوت  م،ی نیبها مدر درون انسان

  

  نُوره هِمیحق رش علَ چونکه
  هرگز نگردد نورِ او مفترِق

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

گاه  . آنشودو گرفتار ذهن نم  افتدنور واحد به تفرقه نم  نیا  ر یدشد،    دهینوِر حق بر تو پاش  وقت 

  یدر جهان؛ کار یبه نورکار  کندعشق شروع م  یرویواحد که در درون ما زنده شده، با ن  همان زندگ

  .  کنند روز مموالنا شبانه ارانیکه 

  

با تمام قوا در کارند.    ز یسربازان عشق ن  ر یاست، از جهت د  شیدرد درحال افزا  یِرویکه ن  طورهمان 

  :  دیگو و م  ستادهیموالنا در کنار ما ا

  

  ست ی گرگ، ب نیرسوا شود ا عاقبت
  ) ١۴١١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  در دست موالنا:  و تماشا کن که چونه همۀ ما دست ستی! بایآلوده] آربغض ی[صدا
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  سودا و جنون را میبسوزان
  هر دم موج خون را میدرآشام

  

  م یآشامانِ مستدوزخ فِیحر 
  بشافند سقِف سبزگون را که

  ) ١٠١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو
  

  یروین  ری؛ اما از جهت دکرده  لیبا امواج خون تبد  جهان را به دوزخ  نیدرد، ا  یرویاست که ن  درست

  خواهد شد. روزیآشام عشق با قدرت در کار است و عاقبت هم پ درد

  عشق اثر دارد! اثر دارد! یروین ،یآر

  

  .دیکه به من داد از وقت یممنونم جناب شهباز لیخ

  

 دیبود  دهی! چقدر زحمت کشنی آفر   ن،ی ! آفر  عال  ،عال   ،مرجان خانم! عال  با یز  لیخ  آقای شهبازی:

  واقعاً! تشر، سپاس.

  

  از لطفتان، ممنون از شما. خدانگهدار.  ممنونم

  

بند.   دئویو  دی! سارا خانم، سارا هم باعال  ،. عالدیبن  دئویرا و  نیمرجان خانم ا  د،یبن  دئویرا و  نیا

  ! ممنونم. غامیخوب بود پ لیخ

  

  ممنونم، چشم قربان، خدانگهدار.  مرجان: خانم

  

  خداحافظ. آقای شهبازی:

  

  ! نی آفر  ن،ی . آفر ایمرجان از استرال خانم
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  یشهباز یآقا  یهااز آلمان همراه با سخن ایپو یآقا ‐١٨

  

  . شود هستم از آلمان مزاحمتان م ای. من پویشهباز یسالم آقا :ایپو یآقا

  

  .دیی. بله ماشاءاله بفرماایپو یبله سالم. آقابله آقای شهبازی:

  

ام گرفت. سارا و مرجان هم در مورد «رشِ نور» صحبت کردند. اسم شرمنده من خودم خنده  : ایپو  یآقا

  متن من هست «رشِ نور و گذرگاه حضور».  

  

«رش». «رش»    نیاست ا   مهم  اریبس  ۀکلم   کهنیا  ی! برانی ] آفر خندندم  یشهباز  ی[آقا  آقای شهبازی:

موضوع   نیگرفته ا  یجد  اریاربسیبس  تیاست و موالنا در چند ب  ثیحد  یکه اشاره کردند از    طورن یهم

  رد یقرار ب  ییفضاگشا  قی رخود از ط  یروبه  ی زدینور ا  دنیپاش  عنینفوذ «رشِ نور»    رِ یرا که انسان در ز

  البته خوانده شد، مرجان خانم، سارا خانم اشاره کردند، حتماً شما هم. ،یخوب یهاتیو چه ب

  

کم است و خوشحالم که شما مردم را   میی«رشِ نور» بو  نیبه اکم است هرچقدر راجع  مییبو  هرچقدر

 د،ییدباغ در بازار عطرفروشان را بخوانند. بفرما  نی شدن ا  هوشیداستان ب  نیبروند ا  دیکن م  قیتشو

  . میدرخدمتتان 

  

  خدمت از ماست. اسم متن هست:  :ایپو یآقا

  

ِشنور و گذرگاه حضور» «ر  

  

  جهان، ادراکِ توست دِید ۀچنبر 
  پاکان، حسِ ناپاکِ توست ۀپرد

  ) ٢٣٨۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ان یع حس را بِشُو ز آبِ  مدّت
  ان یصوف یِشودان جامه نیچن نیا

  ) ٢٣٨۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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از    ز یچکه همه   ستلحظه گذرگاه  نی. امی نامش را «حضور» بذار  دیی ایاست که ب  لحظه گذرگاه  نیا

لحظه  نیما، تمام افکار ما و تمام اجسام از غربال ا  تصنع یها. تمام دردها، تمام خواسته گذرد آن م

 دهد اجازه م  زندگشده باشد، به    چون یمقاومت نداشته باشد و ب  اش که در زندگ  . هرکسگذرند م

  اداره کند. ییبایزگذرگاه به نیکه عبور اتفاقات را از ا

  

سؤال   کند،لحظه اداره م  نیگذرگاه ا   عبور را از  ن یهرحال با نظم خودش ابه   زندگ  میاست بو  بهتر 

آ   جاستنیا ا  ایکه  به  آگاه  نی ما  متَقن  آستان  ای  مینظم  در  قضاوت  و  مقاومت    ریگذرگاه گ   نیا  ۀدر 

  .  نامدم ستون»یجهانِ ب نی«ستونِ ا  ١٠١ ۀگذرگاه را در غزل شمار نیموالنا ا م؟یاکرده

  

  ندیدل او بب  ۀخان  درونِ
  را ستونیجهانِ ب نیا ستونِ
  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

طبع و به  ستیاستوار ن  ستون  چیکه بر ه  ست جهان  تشیجهان ماده با تمام  نیا  دیگو موالنا م   عنی

استوار    ستونیب  را بر جهان  اش را در مرکز خودش بذارد، زندگ  روندهنیآفل و ازب  یز یکه چ  هرکس

نابودکرده به  محوم  ستون   ست،یاست که  مقا  چراکه  در  هرکس ندارد.  و  بل  به  و    چهیدر  جودکه 

لحظه   نیا  شهیاست. هم  داریکه پا  ندیبرا م  دلش آگاه باشد، تک ستون  ۀلحظه در خان   نیگذرگاه ا

  جهان نیا  یهادل ما، اگر دل ما عدم باشد و از ستون  ۀاستوار در خان  ستلحظه ستون  نیاست و ا

  باشد. خال

  

  سرهاست گرنه   نیسرگردان بد که
  را  سونیجهانِ ب یبود سون

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

 م،یکردن  دایدنبالِ سر پعلت است که به  ن یبه ا  ایدن  نیما در ا  تمام سرگردان  د یگوادامه موالنا م  در

که   دیفهم  اگر کس  دیگو . او ممیتا کامل شو  میدست آوربه  یسر   ی  ،یز یچ  ی  میخواه م   عنی

 دن یثمر رسبه  دنبالِهب  که هرکس  یامروز  یاهویکردن باشد، در جهان پر از ه  دایدنبالِ سر پبه   دینبا

  .  رسداست، به سون م
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  77صفحه: 

  

ن را تنک ِرر نداند سبا س  
ر یب تنشناسد کاف و نون را س  

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  ) ٣۶( س ی ۀ، سور٨٢ یۀو نون: کن، اشاره به آ  کاف
   

  

خداوند   ،چراکه زندگ  م،ی لحظه آگاه باش  نیاست که به وجود گذرگاه ا  نیبشو هم  عنی«کن»    ۀکلم  راز

 کند گذرگاه عمل م  نیا  ق ی از طر   شود»لحظه با امِر «بشو و م  نیدر ا  میکه بر آن بنه  ی ر یهر نام د  ای

   کس  کند،راز را درک م نیباشد ا سر یب که . کسبخشدزعم ذهن ما را وجود مبه و هر امر ناممن

  . دیامر را نخواهد فهم نیا زدانم،یچمن همه  دیبو هم که سر داشته باشد و در زندگ

  

  از قعِر طوفانش برآرم  مر 
  کردم  جادیرا ا  ستین چنانکه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  م؟یاز گذرگاه حضور آگاه نبود هفتادساله، ول ای میاشده سالهکه چرا س جاستنیسؤال ا حال

  

  نثارِ رشِ نور  ینَزد بر و  چون
  چون ُقشور  دلیهمه جسم است، ب او

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

شدن ی: پاشر  
  پوست  : جمع قشر به معنقُشور

  

  

چون    دیگو. او مدارد ما برم  در داستان غش کردن دباغ در بازار عطاران راد، پرده از ناآگاه  موالنا

است، ما همه و اهدا کردن، از رشِ نور نبوده  دنیاندن و پاش افش  عنینثار    ، یاز آغاز تولد بر ما نثار

آموزش   نیا  عن یشدن،    ده یپاش  عنیچون پوسته بدون مغز. «رش» در لغت  هم  دلیو ب  میاجسم شده

از چنگال پوسته    میشود تا بتوان  دهیمثل رنگ، بر ما پاش  ا یو    شودم  دهیمثل آب که پاش  دیبا  یمعنو
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نداشته    مقاومت  نی موالنا با صبر تمام آموزشش را بر ما بپاشد و کمتر   می بذار  دیبا  عنی  م،یرها شو

  : شود ما متولد م  بر ما بتابد مرغ فرزانگ ور»از «رشِ ن شود و تنها قسمت  گونهنی. اگر امیباش

  

  داد شی زِ رشِ نور، حق قسم ور
  زاد  مرغ نیرسم مصر، سرگ  چوهم

  ) ٢٩٩ تیب دفتر چهارم، ،ی مثنو ،ی (مولو
  

   خانگ  سِی نه مرغ خس یل 
   مرغ دانش و فرزانگ بله

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

از «رش   ِقسمت  . «رشِ نور» که بر ما بتابد، حتآمدم  دیمتداول مردم مصر از مدفوع جوجه پد  رسم

حضور تنها  گنج   کهنی. نه ادیآ  م  مرغ فرزانگ  جهانن یا  یزهایما به مدفوع چ  ۀشددهینور» از دل پوش

 ی معنا  م،ی دیو صبر را فهم  میلو تس  ییو فضاگشا  ذهنما من  خت،ی «رشِ نور» را بر ما ر   نیاز ا  اندک

آن هنگام   م،یابیکه نثار «رشِ نور» را در  ی. خوشا و حبذا آن روزمی دیرا فهم  شودمفکان، بشو و  کن

که لطف و گذرگاه حضور با هزاران    میفهم  . ممیفهم است که هزاران لطف پنهان در پس «کن» را م

  نهانش تا ابد است.   دیکل

  

  د یلطف تا ابدست و از آن هزار کل که
  ست نون ۀنیکاف و سف  ۀانیم نهان

  ) ۴٨۵ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو
  

     ستیدر گشادن راه ن نیا د،یکلیب
    ستینان سنّتِ اَله ن طلبیب

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

  .یشهباز یممنون آقا ایدن  ی :ایپو یآقا

  

  ! خداحافظ. عال ،. ممنونم. عالایآقا پو بایز لیخ آقای شهبازی:
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  آباد نصراله از نجف یآقا ‐١٩

  

  .یشهباز یآقا میعل سالم نصراله: یآقا

  

  . میعل سالم شهبازی: آقای

  

  آباد اصفهان، خدا قوتتان بدهد. نصراله هستم از نجف نصراله: یآقا

  

  .دیی. بفرمادیممنون، لطف دار لیخ آقای شهبازی:

  

  . گذارمام، به اشتراک مرا نوشته  متن ی. دیسالمت باش نصراله: یآقا

  

از برداشت خود از «قصۀ دباغ در بازار    . متن کوتاهز یعز   یشهباز  یآقا  زمی سالم خدمت استاد عز   با

  : کنمشروع م تیب نیبا ا و صحبتم را گذارممطرح شد را به اشتراک م ٩۴۶عطاران» که در برنامه 

  

  د ی را ند که در تُون زاد و، پاک آن
  د ی پد  مش آرد بر او رنج یِبو

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

و تجربه نکرده،   دهیعدم را ند یعشق و فضا  یکرده و رنگ و بو  زندگ   ایدن  ن یکه در تون حمام ا  کس

قرار م  یمعنو  یدر فضا  وقت  و   ییفضا  نیابتدا حضورش در چن  رد،یگ و عشق و کالس گنج حضور 

درک   درو ناظر بر ذهن را    ییفضاگشا  معن   وقت   آور باشد. وللجان ممن است مال  یکالس موالنا

  ی که از فضا  یمش و عنبر   یو بو  را متوجه خواهد شد و لذت زندگ  عشق   زندگ  کم معنکرد، کم

را   واقع   زندگ  او را به وجد خواهد آورد و تازه معن  رسدعدم به مشامش م  ی شده و فضاگشوده

  است.کرده دایدوباره پ یو انگار که تولد کنددرک م

  

 ند،یبرا م   و رنگ تقوا و پاک  دیگشااندوز چشم به جهان مو مال  اپرستیدن   جمع  نیکه در ب  کس 

  را نخواهد داشت.  عشق  و زندگ ییو درک فضاگشا افکنداو را به رنج م یزکاریپره ز یانگدل حۀیرا

  

خالصه و    تیجان در دو ب یبنده در محضر شما و کالس موالنا  ی ماحصل شاگرد  ز،ی عز   یشهباز  یآقا 

  : کنم  م میتقد
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  ریبدْهم تو را من جمله خ م،یکاف
  ری غ یِاریواسطۀ  یسبب، ب یب

  ) ٣۵١٧ تیم، بدفتر چهار  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  دهم  یر ینان تو را س یب میکاف
  دهم یر یسپاه و لشرت م یب

  ) ٣۵١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

 ست و کاف  کند م  روزمیو پ  یاری  ر،یو بدون لشر و ام  ست من کاف  یخداوند متعال برا  وفقطفقط

  من.   یبرا

  

کردن ما    دار یب  ی بله برا  افتد،کردن ما نم  خوشبخت  ا یکردن و    بدبخت  ی اتفاقات برا  کهنیآخر ا  و

  . کنمبوده و اثرات آن را لمس م رگذاریبنده تأث در زندگ اریقانون جبران بس کهنی. و آخر اافتد م

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  

  ی اری  ز یعز   یشهباز  یآقابرنامۀ گنج حضور به    یکه در اجرا   زانیاز همۀ عز   انیدر پا  نصراله:  یآقا

تشر و   کنند،برنامه را پربارتر م  نیا  قدرن یاست و ا  ادیو تعدادشان هم ز  کشند و زحمت م  رسانند م

پربار است    اریاربسیو بس  دمیشن  ناآل  نیسارا خانم از آلمان را هم  ا،یپو  یآقا  ام ی. البته پکنم  م  قدردان

  .  ز یعز  یشهباز  یجناب آقا ستاز زحمات حضرتعال نیو ا

  

  . کنمخواهش م  آقای شهبازی:

که   ستاند و زحمات حضرتعالشده  دهییهستند که از دست شما رو  ییهاگل  هانیو ا  نصراله:  یآقا

  زان،ی عز   نیا  امیچه کودکان عشق و چه پ  شنوم، دل را م  زانِ یعز   نیا  امیبار نشسته و من هرموقع پبه

  ادندیشان را، زهمه   اورمی ب  خواهمخانم و اسم نم  سای سارا خانم، پر   ما،یآقا ن  ا، یجوانان عشق مثل آقا پو

  . کشند شان دارند زحمت مهمه  م،یقائل بشو ضیاگر واقعاً تبع

  

 ی سابقه نداشته است آقا  ایتاکنون در دن  یر ینظیبرنامۀ ب   نیجز زحمات شما، چون چن  ستین   نیا  و

را دارد و من به شما و گروه گنج   یادیو اثرات ز  ا یدر دن  ندینش برنامه دارد به ثمر م  نیو ا  یشهباز
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تبر  ا  میگوم  ی حضور  خودتان را   دییفرما م  شهی و هم  میینظراتمان را بو  دیده اجازه م  کهنیو از 

  کوتاه را بدهم.   امیپ نیبه خودم جرأت دادم ا د،ی ر یکم نگخودتان را دست د،ی کن انیب

  

  . ز یعز  یشهباز یتمام شد آقا والسالم،

  

  . کنم م ! ممنونم. پس با شما خداحافظ عال ،عال آقای شهبازی:

  

  دار شماممنون متشرم، خدانگه  لیخ نصراله: یآقا

  

  ! عال  ،خداحافظ. عال آقای شهبازی:
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  الم یصادق از ا یآقا ‐٢٠
   

  . دیخسته نباش ،یشهباز  یسالم آقا صادق: یآقا

  

  خانم چطورند؟ د؟یممنون، شما خوب  لیخ م،یسالم عل آقای شهبازی:

  

  ممنون، سالم دارند خدمتتان.  لی. خدیخسته نباش د،یممنون، سالمت باش لیخ صادق: یآقا

  

  . دیسالم برسان آقای شهبازی:

  

ما هم در    م،یگوش کن  م یدوست دار  ما ه  ول  اند، عال   لیخ  هاغام ی. پکنمخواهش م  صادق:  یآقا

  .دیاگر اجازه بده م،یانوشته یمطالب یحد خودمان 

  

  . کنمخواهش م دییبله، بله، بفرما آقای شهبازی:

  

البته من همکنمخواهش م  صادق:  یآقا  یی روستا  زندگ  نیاز هم  ییهامثال  یدوست دارم    شهی. 

اشعار،   نیبا ا  کند م  دایارتباط پ  ییجورها یبعد    کند توجه من را جلب م   ییزهایچ  یخودمان بزنم.  

  دوست دارم در آن موردها صحبت بنم.

  

  .دییاست. ممنونم، بفرما دیمف  لیشما خ مثال زدن نیاست! ا د یچقدر مف  آقای شهبازی:

  

  . کنمخواهش م صادق: یآقا

  

  ش یوبوجود داشت، البته اآلن هم کم   لیکه قبال خ  یی از کارها  یکه در روستا    میرا بو  نیابتدا ا  در

 ا یبه نام پتک    یاله یبزرگ و کوچ را با وس  یهاسنگ   ییوجود دارد، سنگ شستن است. روستا

که دستۀ   ستیاله یاست که با پتک که وس  نیشستن هم ا  قۀی و طر   شندما پ م   یِ اصطالح کردهب

که     تا وقت   زندسرهم به سنگ ضربه مدارد، مرتب و پشت  نیبزرگ و سنگ  باًی تقر   و سر آهن  یچوب

دردنخور بود پس از شستن که قبل از شستن، ناهموار و بزرگ و به  . و از سنگشود سنگ شسته م

آن ساختمان م و تکه  با  سودمند و    لیخ لیو خ  سازدم  ز یچو همه   وارید  ،یانبار  سازد، تکه شدن 

  . شودپراستفاده م
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 هم   ها جنسشان سست بود و تنها با چند ضربه و گاهاز سنگ  بعض  ستند،یجنس ن  یهمه    هاسنگ

کودکان عشق و جوانان عشق   ادیمورد مرا به  نیسفت نبودند. ا  ادیو ز  شدند ضربه شسته م  یبا  

هنوز   هان آ   ذهنچون سنگ من  شود، ها شسته مچند شعر موالنا سنگ آن   ای  یکه تنها با    اندازد م

  است. سفت نشده

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

سفت    ادیها زآن  یهابچه  ذهنمورد تالش بنند که تا سنگ من  نیدر ا  دیهم با  نیو والد  صادق:  یآقا

 یی فرصت طال  نیو از ا  ستموالنا قرار دهند. تنها چند ضربه کاف  یها را در معرض شعرهانشده، آن

  شود.  دایها پاستفاده کنند تا گنج آن

  

معموال موفق   انییوستاکه ما ر  میرا بو  ن یسخت بودند، اوال ا  لیخ  ایسفت    لیکه خ  ییهاسنگ  اما

  شتریو کار ب  شتر یبا ضربۀ ب  سفت بودند و منته  لی که خ  ییهاآن   حت  میرا بشن  که هر سنگ  میشد م

و    ایپنجاه    سفت و محم ما گاه  یها. در مورد سنگشتر یو تالش ب هم   شتر یب  حتشصت ضربه 

  از شستن نبود. یاثر  چیاما ه م،یزد م

  

 که نیتا ا  میداد! اما ما معموال کار را ادامه مستین  سنگ شستن  نیکه اصال ا  شدم  دیآدم ناام  گاه

 دو  یو با    شد اش ظاهر مو آثار شستن در چهره  داشتضربه فوراً سنگ تَرک برم  یپس از    هوی

  .شدپاره مکامال شسته و تکه یضربۀ بعد

کار خودشان   ها بود، ضربات قبلمثل همۀ آن   قاًیها فرق داشت؟ نه، دقضربه  ۀیضربه آخر با بق   نیا  ایآ 

که سنگ همچنان    داد نشان م  طورنیا  هیهم هدر نرفته بود، اما ظاهر قض  یاضربه  چیرا کرده بودند و ه

ضربه، مثال ضربه    یها کار خودش را کرده بود و با  سرهم ضربه. اما تکرار پشتستادهیسالم و محم ا

  . سنگگرفتو مورد استفاده قرار م  شدتکه مسنگ تکه  شتر،یهم ب  لیخ  حت  ا یهفتادم    ایشستم  

  . ما بود اریتکه شده بود و در اختداشت، حاال تکه ی انه استفاده شدجا مشسته و نه جابه که حت

 د یو کار را ادامه ده  دینشو  دیو ناام  دی ر یاندازه نگ  ذهنکش منبا خط  دیگو آموزش م  نیکه ا  جاستنیا

ا  شد،سرهم شسته مشصت ضربۀ پشت  ا یکه مثال با پنجاه    . حاال اگر سنگدیو تکرار کن  ن یاگر 
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  ر یضربۀ د  یچند هفته    ایو بعد از  چند روز    یزدضربه م  یروز    یمثال    یزدم  یها را طورضربه

شصت ضربه شسته   ا یسنگ باز هم با همان پنجاه    ا یآ   م،یدادکار را ادامه م  طورنیو هم  میزد م

  !شد؟ م

  

 اد یز  لیها خضربه  نیچون مدتِ ب  رای! زشد موردِ کار کردن اصال شسته نم  نیبسا سنگ با اچه  ر،یخ

که با    شد شسته م  و سنگ فقط در صورت  کردم  دایو خودش را پ  شدم   بود، سنگ دوباره سرد

  که سرد شود.  کرد و فرصت نم شدگرم م یاپیپ یهاضربه

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  صادق:  یآقا

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

  ) ٢٩٨١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

از   استفاده  لیو خ  خورددرد ما م به  شدسنگ شسته شود؟ سنگ که شسته م  ن یا  دیچرا با  حاال

 دوارانه یتالش عاشقانه و ام  اریبس  دیدارد و ما با  استفاده   تینهای ب  ذهنآن، اما در مورد سنگ من

و درون   کرده  ر ی که درون سنگ گ   ستکرده و اصل ما گنج  ر ی سنگ گ   نیو، چون اصل ما درون ا  میبن

شود هم خودمان و هم جهان   یهست که اگر سنگ شسته شود و آب جار  یآب  ذهنسنِگ من   نیا

. بعد از می که عمر دار  و فقط با شستن سنگ مقدور است و آن هم در مدت  کنداطرافمان را آباد م

  . ماند م  نشستهسنگ    امتیو تا ق  میخوربشند و حسرت م  تواندنم  ر ید  سنگ ما را کس  ر یما د

  

  به دست ماست.  شهیسنگ است و ت نیما درون ا گنج

  ست؟ی که چ دانم  رنْجیب یِروز 
  ستیاَرواح است و اَرزاقِ نَب قوتِ

  ) ٢۵١٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  موقوف است بر قُربانِ گاو  یل 
  کاو کنج یاَنْدَر گاو دان ا  گنج
  ) ٢۵١۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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چون    زند، هستند که خدا م  ییهاکه درواقع پتک   میدر معرض اشعار موالنا قرار ده  مانی ذهنمن  سنگ

. عقل خود ما  زنددستان ما م  لۀیوسهستند که خدا به  ییهااند و ضربهآمده  اشعار از طرف زندگ  نیا

ند  هست   واقع  یهاحضرت رسول و موالنا ضربه  یهااما گفته   کند، نم  یکار  چیاست و ه  یپتک چوب

که اگر ما هزاران شعر موالنا را حفظ    میرا هم بو  نیو ا  شند ما را م   ذهنکه با صبر و شر سنگ من

و چه   یچه ماد  می نکن  تیاما قانون جبران را رعا  میو هر روز هر ساعت هم تکرار کن  میو تکرار کن  میکن

  گاه چ یسنگ هم ه   م،یزنمو به سنگ ضربه ن  میادست گرفته  است که پتک را به  نیمانند ا  ،یمعنو

نم م  شودشسته  هدر  ما  وقت  را    رودو  سنگ  نگاه کردن  سنگ  به  و  دست گرفتن  در  پتک  و 

  . م یکن تیو قانون جبران را رعا می کار کن دیما با شند، نم

  در کار کن  ،کنتوکل م  گر 
  بر جبار کن  هی کن، پس تک  کشت

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

ا  و از  با  نیمن  متوجه شدم که هرکس  ارزشمند  رو  دیآموزش  تمام   یفقط  و  سنگ خودش کار کند 

را بشند و موفق   هیسنگ خودش باشد، سنگ خودش را رها نکند و برود سنگ بق   یتمرکزش رو

  نهان فقط در سنگ خودش دارد.   گنج  نخواهد شد و هر کس

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

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

  ست او خود را رها کرده مردۀ
  رفو  دی را جو  انهیب مردۀ

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

است که ما    نیدرست ضربه زدن به سنگ ا  قۀی آموزش ارزشمند متوجه شدم که طر   نیباز هم از ا  و

اشعار موالناست به   نیکه خدا به دست ما داده که هم  و با استفاده از پتک  م یکار شوبهخودمان دست

  تر محم که سنگ    میبا عقل خودمان ضربه نزن  م،یبزن  سرهم ضربهو مدام و پشت  میسنگ ضربه بزن

هر روز سپاسزارش    دیآمده!  و ما با  از طرف زندگکه    خواهد شد. پس تالش ما الزم است و پتک
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ا  یاله یچون تنها وس  م،یباش و  تنها وس  نیاست  م  هستند یاله یاشعار موالنا  را   توانندکه  سنگ ما 

  شود. دایبشنند و گنج ما پ

  تو گنج نهان است ز هو رانۀیده و در
  به بغداد مدِه  ز یتو را ن رانِیده و نیه

  ) ٢٢٨۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

 چ یه  میو به سنگ ضربه نزن  می ر یبزرگان را به دست ب  ریهمان اشعار موالنا و د  ای  ما پتک زندگ  اگر 

  م ی بده  ذهنبه دست ما داده به دست من  پتک ارزشمند را که زندگ  نیا  دیما ندارد. ما نبا  یبرا  ارزش

. با نشان  کندتر مکار ما را سخت  نیتاد هستم، امثال من اس  دینشان دهد و بو  رانیتا آن را به د

نه به سنگ   ذهنام که با پتک منگرفته  ادی. من  شود که سنگ ما شسته نم  رانیدادن پتک به د

  کنم ها را دشوارتر مو کار آن  کنمتر مها را سفتچون سنگ آن  ران،یخودم ضربه بزنم نه به سنگ د

  . کنممو کار خودم را هم دشوارتر 

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

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

  : دانشمند، دانا حبر 
  بلندمرتبه  ع،ی: رفسن

  

  

  .یشهباز یآقا دینباش خسته

  . کنمم ! ممنونم، با شما خداحافظعال  ،عال ، عال ،عال آقای شهبازی:

  

  �🔹🔹�دوم بخشپايان  �🔹🔹�
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  از کانادا نایخانم د ‐٢١

  

  هستم از کانادا.  ناید یشهباز یسالم آقا :ناید خانم

  

  د؟یخانم خوب نای د کنمبله خواهش م آقای شهبازی:

  

  .یشهباز یآقا خوانمرا م اممیتان پممنونم، با اجازه :ناید خانم

  

  بله. د،ییبفرما آقای شهبازی:

  

بود که   نیمن داشت، ا  یبرا  ٩۴۶برنامۀ  که درواقع    ییهاییاز شناسا  ی  ی شهباز  یآقا  :ناید  خانم

  دیکه من هنوز درد تول  کرد دباغ بودن در من هست و قبول نم  تیکه هنوز آن جنس  کرد ذهنم قبول نم 

  موضوع است. نیبه همهم راجع  اممی. و پکنمم جادیو واکنش ا کنم م

  

  ] یشهباز  یآقا یهاهست؟ [خنده  ای ستیکه ن دی خب هنوز هم معتقد آقای شهبازی:

  

  هست، صددرصد هست.  :ناید خانم

  

اول م  آقای شهبازی: ندارمی بدان  میخواهخب ما    کنم م  ] شوخیشهباز  یآقا  یها. [خنده می . صبر 

  .دییبفرما

  

که    دوارم یبود. ام  دارکنندهی ها واقعاً ببرنامه  ۀیمثل بق   ٩۴۶برنامۀ     لیممنونم، واقعاً خ  لیخ   :ناید  خانم

  بتوانم واقعاً استفاده کنم.

  

    ستیسود ن حتیکه را مشِ نص   هر 
    ستبد خُو کردن  یِبا بو الجرم 
  ) ٢٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

مثنو  موالنا ب  ،یدر  چهارم،  عاشق   تیدفتر  مرد  داستان  هر    چهل،  نماد  درواقع  که  ما    یرا  از 

   یدر اثر    همان زندگ  ا یاز معشوق    یها دورعاشق پس از سال  نیا  کهنیکرده و ا  انیهاست را بانسان
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  88صفحه: 

بهحادثه   معجزهو  پ  زندگ  ا یمعشوق    ییآساطور  برم  کندم  دایرا  بالفاصله  از    گرددو  و  ذهن  به 

  . کندرا م جسمان ای شناختروان یهاخواسته ی تقاضا  معشوق

  

  ر یما د  نیو بنابرا  میگردما دوباره به ذهن برم  کهن یا  ایو    کندرا طرد ماست که معشوق او    نیا  و

  .  میآن حالت وصل شدن را در خودمان تجربه کن میتوان نم

  

برا  و ب  ی ادبیب  نیا  لیدل  کهنیا  یموالنا  به  آن  از  موالنا  بدهد،   کندم  ادی  ی ادبیرا که  نشان  ما  به 

که از بازار عطاران رد   دباغ. از جمله داستان  آورد داستان م  نیا  انیرا در م  مختلف   یهاداستان

عطاران هم   ادیتالش ز  او ب  شود م  هوشیو ب  رودم  جیخوش عطر و مش، سرش گ   یو از بو  شود م

  و متعفن عادت داشته. بد یخاطِر کارش، به بوهادباغ به نی . چراکه ادیآ  به هوش نم

  

از    ینماد هر    تواندکه اگر ما درواقع که دباغ که درواقع م  دهداست که موالنا به ما هشدار م  نیا

  :دیگو م میعادت کرد  دگیبد درد و همان یما باشد که به بو

  

    ستیسود ن حتیکه را مشِ نص   هر 
    ستبد خُو کردن  یِبا بو الجرم 
  ) ٢٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

منجالب ذهن  نیو از آن استفاده کند و  خودش را از ا ردیب تواند را نم که پند زندگ هرکس دیگو م

  نجات بدهد، سرانجامش ماندن در درد و عادت کردن به درد است.

  

که   خوش زندگ  ی ما به بو  ایکه آ   مینیو بب  میداستان از ما خواسته که به خودمان نگاه کن  ن یدر ا  موالنا

را    اتیطور متعهدانه اببه  عنی  م؟یدهواکنش نشان م  رسدبزرگان به ما م  ا یعطاران راد    ق ی از طر 

 می ر یپذ ها مآن  تیو صادقانه و آگاهانه مسؤل  می نیب را م  راداتمانیو ا  میکن ها تأمل مو در آن  میخوان م

خواندن   کهن ینه ا  ای  م؟ییآها برمصورت متعهدانه درصدد رفع و رجوع آنقانون جبران و به  تیو با رعا

آرام شدن ذهن و بهتر شدن حالمان    ی که فقط برا  شده  مان ذهنمن  ر یبه ترفند د  لیبزرگان تبد  اتیاب

  م؟ ی کنها رجوع مبه آن یدر لحظات گرفتار
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که در    خواهددباغ در ما هست. و از ما م  تیجنس  میکنکار را م  ن یکه اگر ما ا  به ما نشان داده  موالنا

  ران یواکنش در د  جادیتنها با ا  و  میاعادت کرده  دگیبد درد و همان  ی واقعا به بو  ایکه آ   مینیخودمان بب

  رد؟ یگ ذهنمان آرام م و ناراحتدرد  دیو تول

  

 تیهو  دیآ باال م  مانده یکه از مرکز همان  مانیهاکه به ترس    که تنها زمان  می نیباگر در خودمان م  ای

  در ما هست. تیدباغ تیجنس  عنی  م،یکن احساس وجود م م،ی ر یگ م ی ها را جدو آن میبخش م

  

م   زمان را قضاوت  به   میکن که خودمان  دراجع  راحت  و  م  رانیبه  نظر  آن  م، یکناظهار  کار  ها در 

  .م یکه دباغ هست عنی م،یکه هست میکن فکر م م،ی کن م  بتیغ  م،یکن دخالت م

  

و   میدان م   ها دگین همان کرد  ادیخودمان را ز  نشی و هدف از آفر   دی تقل  ذهن یهامن  ر یکه از د   زمان

ها  دست آوردن آنبه  یبرا  یما هستند و هر کار  مسئلۀ زندگ  نی تر هنوز مهم   رانیو توجه و نظر د  دییتأ

باشد و آن را رد    ندیذهن سخت و ناخوشا  ی . هرچند که قبول آن برامیاز جنس دباغ هست  عنی  میکن م

  کند. 

  

و   از زندگ  یدرد دور  میکش که م  ییدردها  نیکه اگرچه تمام ا  داستان به ما نشان داده  نیدر ا  موالنا

  میابه قول موالنا طشتمان از بام افتاده و رسوا شده  کهن یا  لیبه دل  خودمان است، ول  لیاص  یاریهش

آگاه  عنی نزول کرده، ما فقط دن  نی تر ن ییبه پا  مان شعور و  افزا  درد  دی تول  بالمرحلۀ خودش   ش یو 

د  دگی همان و  خودمان  جسم  و  روح  به  زدن  صدمه  و    نیهم  یبرا  م،یهست  رانیو  استرس  داشتن 

و  شده  یعاد مانیبرا دهد که ذهنمان نشان م یز ی اضطراب، ترس، خشم و انقباض و مقاومت به هرچ

  . می ر یگ  را نم شودبزرگان پخش م اتیاب  قی را که از طر  زندگ امیپ

  

    ستیسود ن حتیکه را مشِ نص   هر 
    ستبد خُو کردن  یِبا بو الجرم 
  ) ٢٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  .یشهباز یشد آقا تمام

  

  ! بایز لیخ با،یز لیخ آقای شهبازی:
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  90صفحه: 

  

ان  :ناید  خانم که  دارد  ادامه  دالبته  هفتۀ  راه  خوانم،م  ر یشاءاله  محاال  هم  را  موالنا   خوانم حل 

  شاءاله هفتۀ بعد. ان

  

  خب، ممنونم. خداحافظ.   لیخ د،یخوان هفتۀ بعد م آقای شهبازی:

  

  خدانگهدار.  ممنونم، مرس لیخ :ناید خانم
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  یشهباز یآقا یهاسخن ‐٢٢

  

در ما  دهیپد نیجالب است. و ا لیشدنش خ هوشیداستان رد شدن دباغ از بازار عطارانِ راد و ب نیا

که از ما    یانتقاد  حت  ایگوش کردن به برنامۀ گنج حضور    ایبه خواندن موالنا    میکن شروع م  هم وقت

  . رودمان سرمکامال در ما مشخص است، ما حوصله د،ییتأ یجابه  شود م

  

اصطالح ظلم ما را عدل به  کردن حت  فی از ما شروع کنند به تعر   یاعده  ی اگر    میباش  مجلس  در

کنند   فی ما تعر  ذهناگر از من عن ی. دیآ خوشمان م لیما را ما خ یکنند کارها ه یوانمود کنند و توج

از    نی تر ر کوچاگ  ول  د،یآ ما خوشمان م بدِمان مممان سر حوصله  میبشنو  یانتقاد   د، یآ  رود 

  . م یکنم یسازدشمن

  

ا  نیا فقط    ستین  یهم شغل بد  دباغ  ،است که واقعاً از حالت آن حاال موالنا گفته دباغ  نینشان 

ترس،    یکه به بو  درد. کس  یبو  عنی  کند،بد عادت م  ی با بوها  شخص  ن یچن  کهن یاست، ا  لیتمث

  بت ین غیعادت کرده و کارش هم زها یچ جورنیو ا  ی سازمانع ،یسازمسئله ،یورزنهیخشم، رنجش، ک

دوست دارد که    شخص  نیاست و چن  و دباغ  ست ذهنکار من  نیمخرب است، ا  یاست، انتقادها

که   ییکارها  نیهم  ندیکه بو  ی اعده  ی  دییدارد به تأ  اجیخوب است و احت  لیکارها خ  نیا  ندیبو

  و خداگونه است. و عشق  همه اخالق هان یا کن م

  

خسته  دیگوم رید ز یچ یکه موالنا  ندیموالنا بخواند بب ای ند،یبب یانتقاد ای مالمت نی ترکوچ اگر 

باغ و جان جا مثل دآن   افتدشود م  و شُل م  خورد به درد نم  دیگو م  رود،م اش سر حوصله  شود، م

کار آن دباغ است که دارند    نی. اافتدکار م  به  د،یایب  شیندارد. اما اگر واقعاً در عمل پخشِ درد پ

  . کنندصحبتش را م

  

تان  شما اگر حوصله  لیحالت در شما هست. در اوا  ن یکه چقدر ا  دینیبه خودتان بب  دیشما تمرکز کن  حاال

که عکسش در شما هست.    دیگوم  ییزهایچ   یکه موالنا دارد    دیموالنا سررفت، بدان  اتیاز خواندن اب

بدون اشما به   کرد صحبت م  یاگر    ول  رود،تان سرمحوصله  دیخودتان بفهم  کهنیطور خودکار 

  د یاضرر زده  یولو شما به    دیاق داشتهواقعاً شما ح  دیاکه کرده  یکار  نیکه خب ا  گفتبه شما مراجع
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  ن،ی آفر  ی کرد ی آقا کار خوب ندیگوم د،یاپا گذاشته ریقانون را ز ای دیاپا گذاشته ر ی و واقعًا انصاف را ز

  ند، یتو هم بو، تو هم بو، تو هم بو، همه بو  د،ییباز هم بو  دییگو م  د، یآ خب شما خوشتان م

  . دیایمن خوشم ب

  است. یطورنیا

  

  مهم است: اریهم بس تیتا بسه  نی. اکنند موضوع صحبت م نیبه اراجع دارند

  

  خدا ملولَم   بندگ  از
  که به جان گلوپرستم  رایز

  

  من جعل الْهموم هماً  خود
  اَستم لفظ رسول خوانده از

  

  ی دل من نشسته دودبر  چون
  زود ز گرد برنجستم؟ چون
  ) ١۵۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

  ا یبشود  غم است، بخواهد به خدا زندگ یداشته باشد فقط  نیغم د هرکس دیگو که م قبل تیب و

بر  ها دگی غم همان  ر ید  صورت ن یزنده بشود، درا   به زندگ او    نی تر از مهم   ی  دی. شاشودم  دهی از 

  .موالناست اتیاب

  د یبرگز  نی: رو، هر که غم دگفت
  د ی بر  یها خدا از و غم باق
  ) ٣١٣٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

 طور نینخواهد داشت. هم  دگی غم همان  چیمقصود زنده شدن به خدا داشته باشد، ه  اگر کس  ر ید  عنی

  را به «من جعل الهموم هماً» نی ا کندوصل م

  

  من جعل الْهموم هماً  خود
  اَستم  لفظ رسول خوانده از

  ) ١۵۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  است: ثی حد نیکه مربوط به هم دیکن م توجه

  

نم»  حا ف وممالْه بِه تبتَشَع نمو اهنْيد مه هال َفاهادِ كعالْم مدًا هاحا ومه وممالْه لعج ا لَمالِ الدُّنْيو
  يبالِ اله ف اىِ اودِيته هلَكَ.»

  
س  برد. و اگر کس م انیاو را از م یِویدن یهاواحد محدود کند، خداوند غم را به غم شیهاغم «هرک

 هالک گردد.» نیسرزم نیکه در کدام داردنم ییداشته باشد، خداوند به او اعتنا مختلف یهاغم

 

  که چقدر پرارزش است. دین یبب دیباشد که شما بخوان گذارم م
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  ز اصفهانخانم فرزانه ا ‐٢٣

  

  سالم استاد فرزانه هستم.  فرزانه: خانم

  

  سالم فرزانه خانم، حالتان چطور است؟ آقای شهبازی:

  

  . عال یهاخوب استاد ممنونم، به لطف شما و برنامه لیخ فرزانه: خانم

  

  ]یشهباز ی. [خندۀ آقادییشما، ماشاءاله بفرما دیهست دایکم پ آقای شهبازی:

  

  تان.با اجازه کنم،خواهش م فرزانه: خانم

  

  . کنمخواهش م  ازی:آقای شهب

  

  فرزانه: خانم

  تمام  میتوکل جز که تسل جز 
  غم و راحت همه مرست و دام در

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

و دام ذهن است. توکل   بی کارها مر و فر   ر ید  ،زندگ  طیهر شرا  بودن در  م یتوکل کردن و تسل  جز به

  .  دانم که م عنوان منبرابر است با دخالت نکردن ما به ما به زندگ

  

. میکنرا قضاوت م  رانی د  ایو    هات یحالت وضع  نیو با ا  میشو دچار سر داشتن م  ذهندر من  ما

و   ستخود زندگ  تیوضع  نیکه ا  درحال  م،یسنج م  ذهن  یتاغم و راحت را در دودوتا چهار  تیوضع

  ندارد.  یو چند اصال چون

  

  ط،یخارج است. هر شخص در هر شرا  هم از قانون زندگ   یگذارعنوان ارزش را به  رانیقضاوت د  حت 

  . می اوریب نییاشتن خود پارا با سر د رانیقوۀ فهم د میتوانندارد و نم  یو چند چون

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۶-۱مشار
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 بنم»، ول  ی کار  دیمن هم با  شود، : «نه مر ممییگو است که م  ن یا  ذهنما در من  ی هابی از فر   ی

نشده باشد،   یدر ما جار  ییبا فضاگشا  بند و خرد زندگ  یبخواهد کار  از زندگ  یکه جدا  قطعاً ذهن

کار ما به رینونبم الْمرسد.  

  

 نیا  کهن یهم   عنی  باشد، م  ایفعاالنه و پو  عمل  میاست؟ خود عمل تسلکجا رفته   میاما توکل و تسل 

    .شودکار مدست به خود زندگ م،ی ر یپذ لحظه را چون طرح قضاست م

در ذهن    فکان قابل بررس. اما کنشودم  مییگو م  مینیکه اگر با چشم و حس بب  میاشده  شرط   ما

ها  و آموزه  اتیاب  م،یخواهم  یز یچ  رانیکه از د  میا کرده  یی ثال ممن است در خود شناسا. مباشد نم

  یهاییشود، بله با فضاگشا از ما از با عمل دانستن ما نم  ذهنکنده شدن من   نیاما ا  میاده یرا هم فهم 

  .  ردیگ م تیرا با عنا نی ا که زندگ مینیب م ما، ناگهان در چالش یپدریپ

  

فر   اما با  من  بی اگر  مر  ا  مییگو م  ذهنو  نه  ع  نیکه  من  زندگ  یبیعمل  و  خُرده  ندارد  من    یابه 

مان خواسته  د یکه قطعًا با  میشو متوجه م  ای  جانیو در ا  میرو م  الْمنونب یدر ر  شود؟ چه م  رد،یگ  نم

  . می ر یگ را نم رانیقطع طلب از د غامیبه جهان پ دگیعلت همان نه باز هم به ایو  میرا قطع کن

  

  :ندیگو جناب موالنا م یبایز یهاغام یاز پ ی

  

  ریبدْهم تو را من جمله خ م،یکاف
  ری غ یِاریواسطۀ  یب سبب،یب

  ) ٣۵١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  دهم  یر ینان تو را س یب میکاف
  دهم یر یسپاه و لشرت م یب

  ) ٣۵١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

زندگ  درون، کاف  ی بودنِ فضا  کاف به  ی برا  بودنِ  را  ما    زندگ  ری. خبرد م  زندگ  ریسمت خ  ما، 

 زدیر م  که طرح و نقشۀ ذهن  کس  کند،که آرزو م  عنوان کسبه  ذهنبر سر من  داندم  زندگ  دیگو م

  یی فضا  یکردن هم از    الشت  نی عمل هم  دیخود نکن، اما با  یبرا  شکه نه تو تال  دیگو نم  داند؛ نم

  .مینشو الْمنونب یو ر دگیهمان ایکه ما در آن دچار درد  دیایب
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 د، ی: خانۀ جد میخواهم یز یچ یو مدام  میکن م داینشدن از جهان پ ر یسچشم تیخاص ذهندر من 

بو من   ر، یبر خود سخت ب  ا یکه تو ب  ندیگوقدرت و اعتبار. نم  شیپول، افزا  شیافزا  د،یجد  نیماش

  . مینیبودنِ خدا را در خود بب کاف نیا ند یگوبله م خواهم، نم یز یجهان هستم و چ ِریفق 

  

  :اما

  

  سرش   دیبال نآ وارِیبه د تا
  پندِ دل آن گوِش کرش  نشنود

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

   و اما گاه رندیگ گوشِ کِر ما پند بزرگان را نم نیبال سرمان نخورد، ا واریتا به د ول مییگورا م همه

  ذهنبه بزرگان، ناگهان عمل من  ی درپیتوجه پ  یکه در پ   شود م  م،یو صبر کن  مینشو  دیهم اگر ناام

و کوچ تر شود. کوچ  

  

  .دیکه به من داد ممنونم استاد بابت وقت لیخ 

  

  ! خدا حافظ شما.نی آفر  ن،ی زيبا! آفر  لیزيبا، خ لیخ آقای شهبازی:

  

  ممنون. خداحافظ.  خانم فرزانه: 

  

  .د یبفرست د،یبن دئویو یهمين را  آقای شهبازی:
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  یشهباز یآقا   یهاهمراه با سخن سیخانم فرزانه از پار ‐٢۴

  

  ؟یجناب شهباز دیسالم، خوب هست فرزانه: خانم

  

  بله خوب! شما از کجا؟ . بلهمیسالم عل آقای شهبازی:

  

  . زنم خدمتتان زنگ م سی. من فرزانه هستم از پارکنمم  عذرخواه فرزانه: خانم

  

  بار است، نه؟ نیخانم فرزانه بله، اول آقای شهبازی:

  

  خدمتتان زنگ زدم.  شی بار است، چند ماه پ نی نه، من دوم  فرزانه: خانم

  

من   د،یفرمود  به قانون مالکه امشب شما راجع  ییهاصحبت  رامونینداشتم، فقط پ  عذرخواه  قصد

  .میرا زنگ بزنم و حضورتان بو نی خودم دانستم که ا فۀیوظ

  

  . دییبفرما آقای شهبازی:

  

که مثال   میدیو د  میکرد  که ما بررس   دیمن خودم چون شما فرمود  ،یجناب شهباز  کهنیا  فرزانه:  خانم

آدم تعداد  اروپا  ز  ییهااز  م  ادیکه  مال  ول   کنندنگاه  رعا  قانون جبران  عرض کنم    کنند، نم  تیرا 

 دیروز نرس  یو به س  حت  عنیبرنامه را گوش کردم،    نیکه ا  خدمتتان که من خودم شخصًا از ماه اول

  روز. به همان س

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  

ا  فرزانه:  خانم از  اول پرداخت کردم منتها  ا! بهران یماه  در    دیآ م  مبلغ  ی  انهیمن ماه  کهنیخاطر 

که من خودم    می است که گفتم خدمتتان بو  نیرا اختصاص دادم به گنج حضور. ا  نیو ا  رانیحسابم در ا

پرداخت  رانیمان از ایما هردو ،ییاروپا یاز شهرها یدر  جان ی خواهرم هم که هستند ا شخصاً و حت

  . میکن م

  

  . کنمبله، بله. خواهش م آقای شهبازی:
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  . میخودم دانستم خدمتتان بو فۀیاست که وظ نیا فرزانه: خانم

  

که، حاال اگر همه    میگو من م  است، ول  عال   دی کن شما پرداخت م  کهن یممنون. ا  لیخ  آقای شهبازی:

که زحمات شما و    شودکار سبب م   نیکنند. چون ا  تیرعا  تی اکثر   کنند، نم  تی قانون را رعا  نیهم ا

تخم به  یسازاست، مسئله  ییکارافزا  نیهم  نیما هدر برود، ا است مثل   تناصطالح پوچ کاشاست، 

  . دیشو شما متهعد نم د، یکاربادام پوچ م کهنیا

  

  ذهنمن   . زرنگدیدانذهن را م  نه، شما زرنگ  دانم،را م  زهایچ  نیا  دانممن م   ندیگوم  یاعدهی

 مان  زندگ  یهاو در تمام جنبه   میقانون جبران را ما با تمام وجود معتقد باش  کهنیا  . ولمیرا همۀ ما بلد

  واقعاً. ستیر یموضوع د یآن  م،یکن  تیرعا

  

  جهینت  قانون جبران را به  نیزحمت بشم ا  دیکه من با  دیبو  کس  یکه    گردمآن را دنبالش م  من

بزنند، دوباره زنگ بزنند، دوباره زنگ بزنند،   لیمی دوباره ا  میاگر زنگ زدند ما برنداشت  برسانم، حت

  تعهد.  ندیگورا م نیا زند؛ی ا به حساب ما بربار زنگ بزنند تا بتوانند پولشان ر شده ده

  

«کاله   ندیگواصطالح مبه  گردد،  دنبال بهانه م  عنی  ر؛یمن آقا زنگ زدم برنداشتند د  دیگو م  وگرنه

  ندارد.  ممنونم از شما، آن اشال  لی. نه، خجانیدر ا کندکار نم کاله شرع »شرع

  

  . کنمخواهش م فرزانه: خانم

  

عارضۀ متأسفانه    ی  نیو ا  کنندموضوع توجه نم  نیبه ا  یادیاست که عدۀ ز  نیاشال ا  آقای شهبازی:

  ی همان فکرها   م،یکن نم  دیفکر جد  م،یکن نم  ادیمثال دانشمان را ز  مییگواست در ما. ما م  فرهنگ

 جۀیبه نت  دیرا بن  قبل  یها! شما اگر همان فکر شود من  م؛یخواهم  ی بهتر   جۀیاما نت  م،یکنرا م  قبل

 دیجد  یزهایچ  م،یزحمت بش  دیما با  جهیکند! درنت  ر ییشما تغ  امان ندارد که زندگ  د،یرسمشابه م

  ! میبساز دیجد یزهایتا چ میبن دیجد یمخصوصًا از بزرگانمان، فکرها می ر یب ادی

  

هم پندار کمال ماست. دشمن قانون جبران «پندار کمال»    نی و ا  میرا عوض کن  مانیما فکرها  میخواه نم

 یطورنیا  م؛یباال برس  یهابه ارزش   نهیهز کم   لیخ  یهااز راه  میتوان م  میکه ما زرنگ  مییگواست. م
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گذاشته! درست    ! حتمًا وقتدهی اگر بزرگ است، حتماً زحمت کش  دهیرس  ییبه هرجا  هرکس  ست،ین

  خانم؟ میگو م

  

هم گفتم خدمتتان،   شیقانون جبران را حاال دفعۀ پ   عنیبله، بله، صد درصد! من که واقعاً    فرزانه:  خانم

  دارم! مانیاعتقاد دارم ا میگو دارم، نم مانیمنتها من واقعاً به قانون جبران اصال ا

  

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  

به گنج حضور  حاال راجع  است و قانون جبران مال  زندگ  اتی واقعاً جزء ضرور  کهنیا  یبرا  فرزانه:  خانم

در گنج حضور فرمودند   زمانیتمام دوستان عز   هاینج حضور تمام گ   کهنینسبتِ ابه همان، به قاًیکه دق

اسمش    دانمنم  ، یکند، اصال  و پرداخت م  کند گنج حضور را برقرار م  آدم جبران مال  که واقعًا وقت

  . گردد  هول شدم، اصال صد درصدش برم  ستیاآلن اصال در ذهنم ن  میگوم  ی واقعاً    یرا چه بذارم،  

  

  بله!  آقای شهبازی:

  

  گرددکند برم  تیقانون جبران را رعا  هرکس  عنی که شما به،    ی ز یاز آن چ  شتر یب  حت  فرزانه:  خانم

که قرار است قانون جبران   ی. من خودم روزکندم   تیآدم احساس رضا  عن یآدم.    قشنگ در زندگ

احساس   فرستدم  میرا برا  دشیرس  نیا  پرداخت، که حت  میگو م  زنمگ ماش به خواهرم زن را، همه

  کار را کردم!  نیخدا، چقدر خوشحال هستم! چقدر خوب شد که ا یوا کنم م

  

  از خدمتتان داشتم.  سؤال یمن  یجناب شهباز  یآقا کهنیو ا درهرحال،

از   ر ید  ول  کردم،م  ادیقبال خب دعا ز  ر،یاصال د  کنمگنج حضور گوش م  که مثال اول از وقت  من

ندارم،   یاعتقاد  چیاصال به دعا ه  ر یهست، د  سال  ی  باًی که تقر   کنمدارم گنج حضور را گوش م  وقت 

  . کنم اصال دعا نم عنی

  

  بله.  آقای شهبازی:
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من هم   یها. و بالطبع بچهدانم نم  ز یچچ ینه، من ه  میگودر ذهنم م  دیآ  هرچه م  عنی  فرزانه:  خانم

مامان دعا کن.   ی که آر  دی گواوقات م  ساله. بعد مثال گاهدوتا پسر دارم شانزده  یشدند    یجورنیا

  .ز یچچیپس ه خب، لیکه خ دیگو . مکنم که من دعا نم دان م میگوبه او م

  

شد،   اشباعث خوشحال  لیخآمده بود که    شیدرسش پ   یدر مدرسه برا  یمورد  ی  روزهای پر   ول

بشود،   خواهشده و قرار است بشود و م  اتباعث خوشحال  لیخ  کن نظر من اگر فکر مگفتم به

  .میز یگنج حضور بر   یبذار کنار که برا اترا از پول هفتگ مبلغ ی

  

  بله.  آقای شهبازی:

  

  ندارد؟  یرادیا نیحاال از نظر شما ا فرزانه: خانم

  

تان دعا در حق بچه  دیتوان شما م  د،یی فرماندارد. دعا هم شما م  یرادینه، از نظر من ا  آقای شهبازی:

معموال   م،یکن دعا م  ذهندعاکننده پاک باشد. ما با من  نیا  کهنیشرط ابه  شود. دعا مستجاب مدیکن

  :دیگوم زِ،یچ

  

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ ستو، ک  استن ک  

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

 مییگوم  ر،ید  میخواهخدا م   ریاز خدا غ  م؟یخواه چه م  میکندعا م  را، ما از خدا وقت   نیا  دیدان م

 نیامتحان قبول بشود. خب ا  ای  ردیب  ستیبرود مثال ب  دییگو م   دیتان هم دعا کنبچه  یشما اصال برا

را انجام بده، برو خوب بخوان.    ندعا کردن بو برو قانون جبرا  یجا! شما بهکند  را خود خداوند دعا م

به او کم بند  سازوکار گذاشته شده که زندگ نی ا سم،یمان نیا جا چون در هرکسآن یرو بعد م

  را بپردازد.  نهیآن هز  کهنیشرط ابه

  

فَکان است، او همان قانون کن   ن ی. ادیشوبهتر م  د، ی ر یگ م  ادیرا    یز یچ  ی  شتر یشما هرچه ب  دینیب م

.  کنم من کار م  دییگو م  د،یپردازرا م  اشنه یشما هز   . ولشودبشو! و م  شود،بشو! و م  دیگو م

  ! د؟یکن توجه م
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ز شنا  شش ساعت، هفت ساعت در رو دینیب قهرمانان شنا م نیمثال فرض کن ورزشارها، ا کس ی

هفت هفت ساعت، شششش  کنندهرروز که شنا م  کهنیا  یبرا  کنند؟ چه شنا م  ی. خب براکنند م

  رزم  یهاکه ورزش   ییهاآن  ایاست!    ادیز  لیشش ساعت خپنج   دنِیدو  ایاست!    ادیز  لیساعت شنا خ

فنون را موقع اجرا   نیا  کهنیا  یبرا  کنند؟ چرا م  کنند؛ م  نی چهار ساعت، پنج ساعت تمر   هان ی ا  کنند م

 د،یرا نپرداز  نهیو هز   دینکن  نی . اگر هم شما تمر توانند نباشد نم   نی تمر   نیانجام بدهند. اگر ا  طور عالبه

  شد.» ول   دیشا  م،یخواه: «ما مفت مندیگو م  یاعده   ی. منتها  دیدر آن کار استاد بشو  دیتوان نم

  هزاران سال است نشده! 

  

بزرگ  چیشما ه  اصال  را مطالعه نم حت   د،یکن  فرض کن قرآن، م  یمذهب  یهاکتاب مثل ی که برا  دیگو 

نت  ر یانسان غ ب  ۀیآ   ست؛ین  ز یچچیو کوششش ه  سع  جۀیاز    یشماریب  یهاتیقرآن است. موالنا در 

قانون جبران   فاقاًات  ن،یا  دی گو م  کند،مصحبت    تیبه جنسراجع  کند، به قانون جبران صحبت مراجع

  تو که از جنس درد است عوض بشود.  تیجنس شود سبب م

  

 کنم، نم  ییفضاگشا  کنم، نم  صبر هم   کنم، من از جنس درد هستم، کوشش هم نم   مییگو ما م  ول

  .  کند دانش کار نم نیا مییگوموقع مبعد آن زد،یر ! نمزدیر. نم زدی درد من بر  نیا ول

  

  است.  طورن یهم قاًیبله، دق فرزانه: خانم

  

  ینشستم اآلن نزد  جانیمن ا  دی. شما نگاه کنمیمتعهد بشو  دی! و باکند دانش کار م  آقای شهبازی:

شما هم   نمی. خب اگر ننشدهمدارم قانون جبران انجام م  کنم؟سه ساعت خدمت شما. چار دارم م

. اگر، دیبرسان مردمرا به گوش  غامتانیپ دیتوان شما نم د،یکن نم  ر ییشما هم تغ  د،یکن به آن گوش نم

  . دیهفت ساعت طول کش ٩۴۶برنامۀ 

  

 ن یا  که وقت  دهدخودش نشان م  نیادامه بدهم، ا  توانمهفت ساعت من م  کهنیعلت ا  میهم بو  نیا

   یخانم؟    دیهفت ساعت برنامه اجرا کن  دیتوان . هرچه، شما مدیآ م  یانرژ  د،یخوانرا شما م  هات یب

  به صحبت؟ دیشروع کن  دینیجا بنش
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  است که خدا به شما داده اصال.  یای! واقعاً انرژعنوانچ یهبه عنوان،چ یهبه فرزانه: خانم

  

معجزۀ    نی. من دارم ادیاگر شما تکرار کن  دهدمن هم مثل شما هستم، به شما هم م  آقای شهبازی:

م  اتیاب  نیا امیگورا  آن  اتیاب  نی.  از  وقتچون  آمده، خب  ا  ور  م  اتیاب  ن یشما    معن   دیخوانرا 

  در شما.  دیآ  هم م یانرژ نیا دیخوانم  هک حالن یدرع  د،یکن م

  

نم  من برنامه  از هفت ساعت  آماده   کنم ) مedit(   تیاد  نمینش بخوابم، م  روم تازه بعد  فرداشب  تا 

ول م   وقت  بشود.  ن  شود تمام  تعجب مستمیخسته  خودم  از   اصال من   .اکنم به  آخرسر   جهینت  نی! 

  ن، یا وقت  دمیرس

  

  شاءاله خدا حفظتان کند.ان فرزانه: خانم

  

  ندیگو م یاعده  ی.  دیتکرار کن د،یتکرار کن میگو به شما م د؟یتکرار کن میگوچرا م آقای شهبازی:

در شما   دیکنبابا هر دفعه که تکرار م  د؟یتکرار کن  دییگوکه م  می! مر ما نفهمر ید  میدیفهم  ر یآقا د

انرژ شودم  دیتول  یانرژ انرژ  ی!  آ شود م  دیتول  زندگ   یخداگونه،  به    یایانرژ   ن.  را  شما  است که 

تکرار، تکرار،    د،ی! تکرار کندی کن  ر ییو تغ   دیشما از آن جنس بشو  شود و سبب م  آورد وجوش درمجنب 

  تکرار.

  

   حت  تی ر اکث  نی. و ا میدی فهم  ر یآقا د  ندیگو م  دهند هم گوش نم  تی اکثر   دهند،گوش م  یاعده  ی

! نه، تمام ر یتمام شد د  میکرد  دو بار معن   یآقا    کنند،م  نف   شتر یباسوادها هستند! باسوادها ب

  نشد! 

  

است،   طورن یبرنامه اجرا کنم، اآلن هم هم  جان یا  توانم هفت ساعت من م  میگو است که من دارم م  نیا

  جان یا می ونسه ساعت  توانم که م  کند م  دیتول یانرژ خوانم م سمینو صفحه م یرا رو هات یاآلن آن ب

! چرا د؟یشو نم  تهآقا شما خس  د،یشما گوش بدهم. شما ممن است تعجب کن   یهابه حرف   نمیبنش

کار را  جهیدرنت شود م دیتول یانرژ یدر من   نمیب را م تی ب ول شوم، من هم انسان هستم خسته م

  . دهدادامه م
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 نتی پر   د،یسیرا بنو  هان یشما ا  کنممن تکرار م  لیکه خ   اتیاب  نی. ادی بن  دیتوانکار را شما هم م  نیهم

شما   توانندبد نم  یهانی باالست، قر  تانیانرژ  د،یمست هست  شهیهم  دید  دی. خواهدیتکرار کن  ه  دیکن

  .خواهم . معذرت مدییبفرما دیخش. ببنیقوان نیا ر یآشار است د ر ی. درونیب اورندیرا از آن فضا ب

  

چه که متشرم خدا هر آن  لیشاءاله که خدا حفظتان کند. خ. اندیدار  اریبله. نه، اخت   فرزانه:  خانم

  داریما. ما را از خواب ذهن ب  یبرا  دی دیواقعاً شما زحمت کش  عنیاست به شما بدهد،    اقتتانیواقعاً ل

  .دیکرد

  

  . کنمخواهش م  آقای شهبازی:

  

  متن، اگر اجازه دارم بخوانم. یکوتاه با  لیخ تی ب یاجازه دارم  یاگر جناب شهباز فرزانه: نمخا

  

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

  

  کوتاه است. لیخ کنم،م  عذرخواه فرزانه: خانم

  

  نداند  ر یکند بنده و تَقد  ر یتَدب
  خداوند نماند  ِری به تَقد ر یتَدب

  ) ۶۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  م ی دیو د  میرفت  و چند قدم   میشروع کرد  نانیها را با اطمو چه راه  مید یشیخودمان اند  ی برا  رهایتدب  چه

خود    ییو رها  میدراز کرد  سمت چه کسان. دست بهشیبرا  ستیکه انجامش ن  میاآغاز کرده  یاراههیب

  یاتنها گرهکه نه  میرفت  ییبه چه درها  ل یوط زندان جهان بودند و دخکه خود مهب  میدیها ددر دست آن

  زدند. یریگرۀ د یبر رو یااز کارمان باز نکردند، بله گره

  

شو در    ی دردست عشق بذار و شاربار دست  نیو ا  ای. بمیقدم بردار  ر ید   ی ابار گونه  نیا  ا یب  پس

  نشود.  افتی  روزگار کس نیکه از او وفادارتر در ا ایدستان او. ب

  .یمچرم جناب شهباز لیخ

  

  .دی! خدا حافظ شما. سالم برساننی ! آفر بایز لیخ آقای شهبازی:
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  از اصفهان نیخانم پرو ‐٢۵

  

  . رمیگ هستم از اصفهان تماس م نیسالم، خدا قوت استاد! پرو :نیخانم پرو 

  

  . دییبفرما کنم،خانم خواهش م نی. بله پرومیبله، سالم عل آقای شهبازی:

  

  تان.با اجازه :نیپرو خانم

  

  سودا و جنون را میبسوزان
  هر دم موج خون را میدرآشام

  

  م یآشامانِ مستدوزخ فِیحر 
  بشافند سقِف سبزگون را که

  ) ١٠١ديوان شمس، غزل   ،ی (مولو
  

که بلبالن و همه مرغان   میدان م  م،یکرد دایپ ادیوجود دردها اعتها در طول درد زاده شده، بهانسان ما

  .  مینیبرا در خود نم ییتایسبز  یفضا اقتیل ذهنمن یبا القا اند، ولخوش و شاد از چمن

  

عشق   ،ذهنمن   یهایکارخاطر ارتعاش عشق است. با وجود خرابفقط به   میدار  در زندگ  ییتوانا  هر 

گرفته، عاشقانه آغوشش    دهیما را ناد  بی است، تخر حفظ کرده  یهنوز ارتعاش کرده و بشر را از نابود

  ما باز است. یبرا شهیهم

  

. پس دهد را به خود نسبت م  یکه خود تواناست و هر کار  کند انسان ناسپاس و مغرور فکر م  ول

مشل، فکر کردنِ انسان است که هنوز    شۀیاست؟ رچرا حالش بد است و در تمام كائنات رسوا شده

  دارد همۀ مشالت را حل خواهد کرد.  نانیبه خودش اطم

  

. جناب موالنا از همه دعوت  ذهنمن  جاناتیغم ه  گردد،غم محولِ محور   ذهنفکرِ منحوسِ من  ول

  .میو موج درد را محو کن میرا بسوزان ی هر فکر  شۀی ر ر یدست همدبهکه دست کند م

  

ميثاق ببندد که   نیبا خود چند  دیبا  هرکس  حرکتِ جمع  نیحضور در اگنج    ٩۴۶با توجه به برنامۀ   

  .اشامدیموج خون او را ب تواند نم ر یص دخودش است و شخ مسئول درد هرکس
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  . نی آفر  آقای شهبازی:

  

منافق بوده و ظاهراً معتقد به   کهنیکنندۀ کائنات است، نه اکه عقل کل اداره  می ر یواقعاً بپذ   :نیپرو  خانم

  ی جا. بهستدعاکننده خود زندگ  نی که بهتر   می. بدانمیرا ادامه بده  ذهنراه من  زهیقضا باشيم و با ست

  خود باشيم.  یاریهش تیف یدرخواست و دعا، مواظب ک

  

  . نی آفر  آقای شهبازی:

  

. وجود میبا مقاومت و قضاوت به سودا و جنون دامن نزن  م،یاز کنار اتفاقات آسان رد شو  :نیپرو  خانم

  مراقب طرز نگاه و فکر و کالم خود باشيم.  ست،ین تفاوت چی همه عشق است، ه واقع

  

محدود ذهن و   یراه شافتن سقفِ فضا  ییو فضاگشا  می . تسلمیمان در جهنم م   شهیهم  ذهنمن  در

  عشق است. نیقدم گذاشتن به سرزم

  

  میز ی بر  صرِف سلطان  شرابِ
  عقل ذوفُنون را میبخوابان

  

  میبران یگردد مست، حد بر و چو
  و فُسون را   ر ی از حد برد تَزو که

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  : خالص، ناب صرف
  

  

  استاد تمام شد.  ممنون

  

  ! خداحافظ شما. نی آفر  با،یز لیخ آقای شهبازی:

  

  خداحافظ شما. د،یممنون از وقت که به من داد :نیپرو خانم
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  یشهباز یآقا یهاسخن ‐٢۶

  

  خود خداوند است و چه کس   ست، خود زندگ  خوار هرکس غم   عنیخوار ما در عالم  غم  نی تر بزرگ

عقل    نیلحظه با ا  نیکه در ا  کند خداوند به او کم کند؟ خودش، که به ذهن ما خطور نم  گذارد نم

  حل کنم.  توانمرا نم شدهجادیو مسائل ا کنمم جادی من فقط مسئله ا ذهنمن

  

. اگر میده کار کند که معموال اجازه نم  دیمنتظر است شما اجازه بده  یتر عقل بزرگ  یلحظه    نیا  در

. شودفوراً حل م  تان مسائل قبل  د،یکن نم  جادیا  دی آن عقل کار کند، مسئلۀ جد   میبا تسل  دیاجازه بده

است،    نیدر کم  یر ید  تر عقل بزرگ  ی  کند با پندار کمالش فکر نم  ذهنتمام شد رفت. منتها من 

   را شما سع  ن ی. خب افتدیکار ب  ما به   ذهنعقل من  یجاعقل کل است که به   ست، عقل خود زندگ  نیا

  . دیاجرا کن دیکن
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  خانم فاطمه از تهران  ‐٢٧

  

  . فاطمه هستم از تهران.یشهباز یآقا میالو، سالم عل فاطمه: خانم

  . دییبفرما کنم . بله خانم فاطمه، خواهش مدییسالم بفرما  آقای شهبازی:

  . اله دیزنده باش م،یشد  اریسعادت یشهباز یخدا را شر آقا فاطمه: خانم

  . دییبفرما د،ی. لطف دارکنمخواهش م  آقای شهبازی:

  . نینازن یشهباز یشعر بخوانم از موالنا، آقا ی خواهم . ماله دیزنده باش فاطمه: خانم

  بله. دییبفرما آقای شهبازی:

  فاطمه:  خانم

  کن ز گوش  رون یوسواس ب پنبۀ
  از گردون، خروش  دیبه گوشت آ تا

  ) ١٩۴٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  بیع یِکن دو چشم را از مو پاک
  بیباغ و سروستانِ غ نیبب تا

  ) ١٩۴۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  باشد، بوستان اریکه درخت سرو بس یی: جاسروستان
  

  

  . نینازن یشهباز  یآقا م،ین یرا بب بیکه باغ و سروستانِ غ شاءالهان

  

  !د؟ی نیماشاءاله. بله چرا نب دی ادهیبله، د آقای شهبازی:

  خوشحالم. لیخ ،یشهباز  یخوشحالم آقا لی. خدیسالمت باش فاطمه: خانم

  

شهبازی: آفر   آقای  دنی آفر   ن، ی ماشاءاله،  مطلب    ی ز یچ  ، یشعر   خواهد م  کس  د؟یدار  ی ر ی! خب 

  بخواند؟

  [تماس قطع شد.] 
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  خانم زهره از آمل  ‐٢٨

  

  ؟یشهباز یآقا دیسالم، حال شما؟ خوب هست زهره: خانم

  . ممنونم. کنمبله سالم خواهش م آقای شهبازی:

قانون جبران زنگ زدم،    ی . برارمیگ من زهره هستم از آمل تماس م  د؟یشما سالمت  دیخوب  زهره:  خانم

  شما. عال ۀ تشر کنم از برنام کهنیا

  

  . کنمخواهش م  آقای شهبازی:

  .یشهباز یآقا دیکش ممنونم، واقعًا زحمت م لیخ زهره: خانم

  . کنمخواهش م  آقای شهبازی:

  

گفته    یجورنیشما ا  یلحظه دور بشوم. اآلن هم غروب  یبرنامه    نیاز ا  توانم من واقعاً نم  زهره:  خانم

  نگران شدم. خردهی قطع بشود،  خواهدبرنامه م کهنینگران شده بودم در مورد ا لیخ د،یبود

  

  . ستین رانیا یبرا ر ید مینبود. نوشت رانیا یبرا  نینه، ا آقای شهبازی:

  .ستیپس ن رانیا ی برا زهره: خانم

  . کند نم فرق چیاصال ه رانیا ست،ین رانیا یقطع شدن برا یۀقض  نی. ار ینخ آقای شهبازی:

  

  آهان. خدا را شر، خدا را شر.  زهره: خانم

. دی) استفاده کنYahsat(  اهستیاز    دیبا  د،یکنالبته شما اگر از ماهواره استفاده م  رانیا  آقای شهبازی:

  د؟ی کناستفاده م اهستیاز 

  بله. زهره: خانم

  . دیاستفاده کن دیبا اهستیبله، از  آقای شهبازی:

به خواهرم که    نگران بودم. حت  لی. پس خدا را شر، خمیکناستفاده م  اهستیبله از    زهره:  خانم

واقعاً. چند سال است که فقط   مینگران شده بود، عادت کرد کم  یگنج حضور هست،    نیهم   ۀنندیب

زنگ زده   ن یهم  یابر   م،ینگاه کن   میتواناصال نم  یابرنامه   چی . همی کنر نگاه مگنج حضو  ۀبرنام  می دار

  هست. یجورحرف بزنم که چه ز یچ نیدر مورد هم خواستمبودم م
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مجهز    هانیکه ا  شمال  یا ی اروپا است که اروپا و آمر   ی. براستین  رانیا  یبله، نه برا   آقای شهبازی:

 ی ا ی در آمر   شده، ول  تر فی است، اآلن هم که ضع  فیضع  رانیدر ا  نترنتیهستند. ا  یقو  یهانترنت یبه ا

  ) استفاده کنند. Roku( روکواصال از  دیو کانادا با ای آمر   ر،یدرواقع و کانادا د ای مثال آمر  شمال

  

ن   البته روکو  وبسا  دیادهید   ست،یفقط  به website(   تیکه  هست،  ما   () اَپ  هست appاصطالح  ما   ( ،

در اروپا و   ول  ست،ین  رانیاست که در ا  دستگاه  ی) ما هست، روکو هست،  application(  شنییاپل

بدون   م،یفرستکه ما م  یریآن تصو  عنیدارد.    عال  اریبس  ر یمتداول شده و تصو  ار یهست که بس  ا ی آمر 

  رانیا یخب برا اتالف دارد، ول لیشما هست و ماهواره خ ونیز یتلو یدر منزل شما رو اُفت گونهچ یه

 وبیوت ی) هست،  WhatsApp) هست، واتسپ (Telegramهم البته تلرام (  رانیا  یآن دستگاه. برا  ستین

)YouTube نم ( نه؟ ایهست  دانم  

  

  یمن    ها خبوقت   بعض  د،ییگو که م  تیوبسا  ن یهم   ول  م،یدانهمه را م  هانیچرا، ا  زهره:  خانم

   . ول تیوبسا  روم من م  کند،برنامه کودک نگاه م  کند،نگاه م  ونیز یکوچ دارم، برنامه تلو  ۀبچ

 نیهم  ی برا  م،ی ر یگ راحت ما م  لیماهواره خ  قی بعد از طر   د،یآ است باال نم فیضع  نترنتیخب حاال ا

هست. تلرام هم فرستادم، فکر کنم    یجوربذارم چه  انیبا شما درم  خواستممن زنگ زده بودم م

  دارند. ر یدوستان د دانم فکر کنم دارند، حاال من نم شانیشما را ا ۀشمار عنیظاهراً،  سای خانم پر 

  

  . کنند  خانم کم م  سای بله، پر آقای شهبازی:

  

ناگهان  زهره:  خانم بعد  بدهند،  را  د  جانیا  بله سؤال کردم که جوابم  زدم  را    شما گوش  دمیزنگ 

دستتان درد نکند. خواستم    . مرسدییگوم  یجورنیخدا را شر که اآلن ا  دیجواب داد   عنی  د،یبرداشت

  . میرا بو نیهم

  

  کنم. ممنونم پس با شما خداحافظ آقای شهبازی:

  

  دستتان درد نکند، ممنونم. خداحافظ.  زهره: خانم
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  یشهباز یآقا یهاسخن ‐٢٩

  

دارند،    یقو  نترنتیکه ا  ستییجاها  ی . براستین  رانیا  ی و تحوالت برا  ر ییتغ  نیبدهم که ا  حیتوض  دوباره

از    دیتوانجا شما ماروپا. و آن  یتمام کشورها  عنی سه جا،    نیبعد کانادا مخصوصاً، ا  ا ی اروپا، آمر 

)  appاز اپِ (  دیتوان م  د،ی ) ما استفاده کنwebsite(  تیسااز وب   دیتوان م  د،ی) استفاده کنRokuروکو (

کن استفاده  مخصوصاً  (دیما  اپ   .app  (یاپل  ای شنی  )application چ پروگر   ستیز ی)    ست یامر که 

)programکه دانلود م (یبه تلفنتان.  شود  ) اپappاآلن ما. میدار ی) خوب  

دستگاه  نیا (  روزها  روکو  نام  مRokuبه  متداول   (به  شود جهان.    یاز کشورها  ر یغ  طور کلدر 

آن قسمت  ایمثال ژاپن هست، استرال  مییگو مثال جهان که م  انهیخاورم  هست و احتماال   ق  از آن شر

هم هست. نشان    ای جا هست، آمر جا هست، کانادا هم همه اروپا همه   ول  کنم فکر نم  نیهست، چ

  جا دارد و تمام شد.  ونتان،یز یپشت تلو رود هست که م تی کبر  اندازۀ نصف قوطدادم به

جا هست و آن رانیا یهاتمام کانال  رد،یگ مختلف را م یهاهم نصبش ساده است، بعد کانال قدرنیا

  نگیمی استر   یهاو دستگاه  می) دارRokuروکو (  یبرا  یمجهز   اریاربسی) بسapplication( شنییما هم اپل

)streamingاصطالح کسان). ما در به لیخ ااستفاده کنند، م نترنتیکه بخواهند از ا م یهست شرفتهیپ .  

) streaming(  نگیمی استر   ستمیتا ما سشش  عنی  م،ی) دارYouTube(  وبیوتیتا کانال زندۀ  ما شش  اآلن

)، از YouTube(  وبیوتیبه    د یتوان شما م  کنند،ها را از اول تکرار مبرنامه  تاستیدو  تاستیکه دو  می دار

که   ست ونیز یتلو  انالو پس شش تا مثل کانال است، مثل ک  شود) پخش مYouTube(  وبیوتی  قی طر 

ما را   دی) دارGLwiz(  ز یوال) هست. اگر جfacebook(  بوک س یف  و  کندبرنامه بعد از برنامه پخش م

  ونیز یتلو  نندگانیاز ب  لیکه خ   ست یخوب  لۀیآن هم وس  د،ی) تماشا کنGLwiz(  زیوالج  ق ی از طر   دیتوان م

م  ر یدارند. د اصال    رانیا  ست،ین  رانیا   یها براصحبت  نیا  ست،ین  رانی ا  یبرا  م؟یبو  خواستمچه 

  .ماند م نخورده باقدست

. میاصال بزن  دی نبا  م،یزن ها را محرف  نیا  میشوشرمنده م  ریقانون جبران هم واقعًا د  یهاصحبت  نیا

  .ستیخوب ن یجا وضع اقتصادآن  میدانما م م،یزنها مآن یفکر نکنند برا ها رانیا موقعی
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  112صفحه: 

  خانم اکرم از تهران  ‐٣٠

  

   ؟یشهباز یآقا دیسالم. خوب هست اکرم: خانم

  بله، خوب، ممنونم.   . میبله، بله. سالم عل آقای شهبازی:

  

  بخوانم.  دیمتن نوشتم، اگر اجازه بده ی ام،یپ ی . اکرم هستم از تهران. د یسالمت باش اکرم: خانم

  بله، بله.  آقای شهبازی:

  ممنون.  لیخ اکرم: خانم

  سودا و جنون را میبسوزان
  هر دم موج خون را میدرآشام

  

  م یآشامانِ مستدوزخ فِیحر 
  بشافند سقِف سبزگون را که

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  ار ی: همدم، فی حر 
  صبر کنند. هاکه بر بالها و تلخ : کسانآشاماندوزخ

  

ا  ابتکار  ت یشا  ذهناست که کارگاه خداوند بشود و مرکزش را عدم کند. چون رسم من   نیانسان 

  ت ی وضع  نیا  کهنینه ا  دهد، که ذهن نشان م  تیبه وضع  مییگو. «بله» مندیب جفا م  نیهم  ی است، برا

  . م یعوض کن زندگبله با خرد  م،یرا عوض نکن

  ! نی آفر  آقای شهبازی:

  اکرم: خانم

    اریع یرضا دِه ا تان نم ور
  اریاختیخدا رنجت دهد ب گر 

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

  شماست   ِریدوست تطه یِبال  که
شماست  ِری تدب یِاو باال علم  
  ) ١٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  113صفحه: 

  زیبخش روزِ رستخجنّت آشامانِدوزخ
  کنند  ن یدعا دانند و نه نفر  و ن  حاکمند

  ) ٧٣٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

. میها را عوض کنآن  و با عقل زندگ  میفکان افتاده که ما فضا را باز کنما با قضا و کن  زندگ  اتفاقات

م  تر ن یهرچه خشمحسودتر م  م،یشوم  مانیاریهش  م،یشو  و در دوزخ زندگ  نییپا  دیآ   م اگر می کن .

درواقع دوباره مرکز را    عن ی  م،یکن م   مرکزمان عذرخواه  دیایب  ز یچ  یمرکزمان عدم باشد، هرموقع  

  . میکن عدم م 

  

. خارج از توجه  میمرکزمان را عدم کن میتوانو م می کرد دایراه را پ نیاست که ا نیما ا ی از شرها ی

ا  رانیبه اظهارِنظر د بب   ن یحواسمان به  ناظر ذهن باش  ای  میوصل هست  می نیاست که  اگر  ما   م، ینه. 

کند، که به آن فشار   رکشس  خواهد ها موقت   بلند بشود. بعض  خواهد م   ه  مان ذهنمن   نی ا  مینیب م

   ذهن من   م،یکن م  یفضابند  یی فضاگشا  یِجابه  و دخالت نکن. وقت   نیبنش  مییگو م  و ه  میآور م

  . شوددرست م

  عشرت بزنم  ۀعشق ابدم، زَخم مطربِ
  طَرب شانه کنم، سبلتِ غم را بِنَم شِیر

  ) ١٣٩۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  لی: سبسبلَت
  

  

حالش خوب است، چون از    شهیشده و هم زنده شده و از ذهن خارج  به زندگ  عنیشده    چونیب  کس

دست    ز یچلحظه همه  نیرفتن است. در ا   نیشست خوردن و از ب  ذهنمن  ۀجینت  است.  جنس زندگ

مهم است. ذهنمان   و قضاوت زندگ  ستیدست خدا است، پس قضاوت ما مهم ن  عنیفکان هست،  کن

  . شود چه م  مینیبب م، یاستفاده کن کنار، از عقل زندگ می را بذار ذهنعقل من  م،یکن موشرا خا

  

  دم رام کن از بهِر سلطان  ی
  اسبِ حرون را  ن یس را چن نیچن

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  114صفحه: 

  : سرکش، نافرمان حرون
  

  

  است. با خداست و کامل و عال دگ یکه همان میرا داشته باش اصل دگ یهمان دیبا ما

  

روان     یِست در جواو مانده چشم  
    از ذوقِ آبِ آسمان خبر یب

  ) ٣٧٨۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

   کمال  یزیشمسِ تبر  یا نما
  نباشد کاف و نون را  تا نقص که

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

متعهد به   دی. ما بااوردیوجود برا به   ذهنمن   ۀتا دخالت نکند و افسان  می باطل کن  را ه  ذهنمن  عقل

  ییفضاگشا  یِجابه   میما مرکزمان جسم باشد. اگر بخواه  قدغن هست از نظر زندگ  م،یمرکز عدم باش

  . میگردچراغ م بالو در روز روشن دن میما کور هست م،یحل برددر ذهن و دنبال جواب و راه میبرو

  

  چراغ  دی، هر که او جوروشن  روز
  دارد بالغ  شی جستن، کور نیع

  ) ٢٧٢١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  . تمام شد. یشهباز یممنونم آقا لیخ

  

  !نی آفر   ن،ی آفر  با،یز لیخ شهبازی: آقای

  

  ممنون.  لیشما بود. خ  یهاصحبت د،یسالمت باش اکرم: خانم

  

  . خداحافظ شما. دی دار اریاخت آقای شهبازی:

  

  خداحافظ شما. اکرم: خانم
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  115صفحه: 

    یشهباز یآقا یهاسخن ‐٣١

  

 د یدان از قانون جبران است. و م  یاواقعاً قسمت عمده  اصالت درون  یبراساس    واقع   عذرخواه  بله،

  . کنندمردم به ما کم نم می قانون جبران را اگر ما انجام نده

  

به او کم کنند. بدون کم مردم    دیبداند مردم با  دی با  کند در زندگ  شرفتیپ  خواهد که م  هرکس

. دیقانون جبران را انجام بده  دیبا  دیکم بشو  ستۀیکم بنند، شما شا  کهنیا  یامان ندارد. برا

کار سبب   نی. اد یو رفتار را عوض کن  دیبن  واقع  و عذرخواه   دیاقرار کن  د،ی که اشتباه کرد  موقع  دیبا

خودتان    د،یکن خودتان کار م  یرو  دیهست  لیخواهد شد که مردم به شما اعتماد کنند. بدانند که اوال اص

 د یآ جا که از دستتان برمتا آن  عنی  د،ی کن م  تینون جبران را رعاعالوه قابه  د، ی کنخودتان را اصالح م

صاحبِ کار از  د،ی انجام نده طور عال. تا شما کار را بهدیده انجام م د،یدهکارتان را خوب انجام م

  د ی شما فکر نکن  کند،کار صاحب دارد، به شما نگاه م  ی  دیصاحب کار هرجا برو  شود،نم  شما راض

  . فهمد به شما م کندنگاه م  نیهم  فهمد، م  فهمد نم

  

ها دارند داد  از آدم  لیاز شر من راحت بشو. خ  ای به من کم کن    دییگوخودتان م   د ی شما دار  پس

از   جهی. درنتستمیجبران معتقد نمن به قانون    خورم،بابا از شر من راحت شو، من به درد نم  زدند م

  . کنند هم نم شرفتیپ شوند،شرش راحت م
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  116صفحه: 

    رازیخانم فائقه از ش ‐٣٢

  

. با عرض سالم و ادب و احترام خدمت شما استاد بزرگوار و همۀ رمیگ  تماس م رازیهستم، از ش فائقه

  دوستان شاهددِل گنج حضور. 

  

  . کنمخواهش م  آقای شهبازی:

  

که   کنم نم  دایپ  یقاصر است استاد، از زحمات شما. واژۀ مناسب  یگزارزبان من از سپاس   فائقه:  خانم

گنج    ون یز ی. شما و تلودیادا نما  دیدهانجام مکه    به کار بزرگ را نسبت  امیقادر باشد حق سپاسزار 

و   نی تر بزرگ  یین آشنای. و ا دیباشدوستان گنج حضور م  من و تمام   در زندگ   بزرگ ٔحضور معجزه

پس از هفت قرن فاصلۀ    دیحضرت موالنا هست  اریدست  نی ترمن بود. و شما بزرگ  زندگ  دادیرو  نی تر مهم 

  . دیزمان ما هست امبر یو پ زمان

  

و    آورمفرود م  میتعهد، صبر، مداومت، تکرار و تالش شما سر تعظ  ،منشبزرگ  ثار،یعشق، ا  بهنسبت 

 ی برا  میگو . خداوند را شر و سپاس مکنمآن را داشته باشم افتخار م  اقتیشما اگر ل  یبه شاگرد

 م یگوشر و سپاس م  ا. خداوند رام و روح اله  جان باق  یبرا  میگو. خداوند را شر میلحظۀ ابد  نیا

  ان یپایب  یهاشما و هزاران هزار بار نعمت  شائبۀیشما و زحمات عاشقانه و ب  وجود شما، سالمت  ی برا

زبان بودن با حضرت  لحاظ هم بودنم به  رانیا  یبرا  میگو و خداوند را سپاس م  میگو را شر م  زندگ

  .نیرزمس نیبزرگان ا ر یموالنا و حضرت حافظ و د 

  

  . نی آفر  آقای شهبازی:

  

  . ستمیبلد ن ز یچچ یو ه دانمنم یز یکه چ میبو دیبا یز یقبل از گفتن هرچ فائقه: خانم

  

  : ال علْم لَنا ی گو ،یمال چون
  دست تو علَّمتَنا ردیب تا
  ) ١١٣٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

که زمان و    خواهم من بود و از خدا م  زندگ  دادیرو  نی تر گنج حضور بزرگ  ونیز یبا شما و تلو  امییآشنا

  بروم. شیراه بمانم و پ نیفرصت به من بدهد تا بتوانم در ا
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  117صفحه: 

  

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

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

. لنگ و د»یکه چون  دیمدان  د،یکه چند  دیبا ذهنم، «مدان  رمیگ آغاز راه هستم، خودم را اندازه نم  در

شما    یهاگنج حضور و آموزش  ونیز ی. تلودارمکند قدم برم  راه اگر خدا کمم  ن یشل در الوک و خفته

. باشد که هر روز و ردداقرار    هازبان است که آسان در دسترس ما و همۀ فارس  غی دریخوانِ نعمت ب

  و شنوندگان آن افزوده گردد. نندگانیهر ساعت بر ب

  من. یزود جا افتاد برا لیگذاشت چون خ ر یمن تأث یرو  لیشعرها خ نیا استاد

  

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراقِ او ب از

  ) ٣۶٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  شاد، بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یاز و آخر 

  ) ٣۶٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  منه  یتو هم بجهد، تو دل بر و  از
  تو بِجِه  یاز آن کو بجهد، از و شیپ

  ) ٣۶٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

. و مانباشد در زندگ  رگذاریتأث  لیخ  تواند واقعاً م  م،یو درکش کن  فتدیما جا ب  یرا اگر که برا  هانیا

  در کنارش:

  ی و ِریشو، مشو از غ یاز و شاد
  ی بهارست و دگرها، ماه د او

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

  اوست، استدراج توست  ِریغ هرچه
  تخت و ملِ توست و تاج توست گرچه

  ) ۵٠٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  118صفحه: 

  

  .مینداشته باش رانیبا د یو کار میکه ما با خودمان کار داشته باش اتیاب و

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

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

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

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

  ست اوخود را رها کرده ۀمرد
  رفو دی را جو  انهیب ۀمرد
  ) 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
  

  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتأوٰى جخدا  دارِیو د الْـم  

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

 نَّتأوٰىجالْـمي : هشتگانه  یهااز بهشت  
  

  

  من مهم است. یبرا لیخ لیکه خ  یشرگزار تیاهم و

  

  نعمت خوشتر از نعمت بود شِر
  نعمت رود؟  یسو ک  شُرباره

  ) ٢٨٩۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جانِ نعمت و نعمت چو پوست   شُر،
  دوست  یشُر آرد تو را تا کو زآنکه

  ) ٢٨٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  119صفحه: 

  آرد غفلت و شر انتباه  نعمت
  نعمت کن به دام شِر شاه  دِیص

  ) ٢٨٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  و عاشق شُر است. کندشر م  اریکه بس شُرباره: کس 
  

  

  قَلتَبان  یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  : گودال گو
  رتیغیب ت،یحمی : بقَلتَبان
  لی: سبسبال

  

  

  . مینداشته باش یکار  رانیخودمان باشد و به د یمان روکه تمام تمرکز و توجه نیرابطه با ا در

  

  و خَوش  بایز رس   به بستان چون
  و کش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد

  ) ٢٢٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  حبسِ چار و پنج و َشش  میمق  یا
  را هم بش   رانید ،یینغزجا

  ) ٢٢٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

مسترد بهر ما بِساط  ححق گ  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  حذر یبر زبانْتان ب د یچه آ  هر 
  با پدر   انه یطفالنِ  همچو

  ) ٢۶٧١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  است  قیها چه گر ناالدم نیا زآنکه
  من بر غضب، هم سابق است  رحمتِ

  ) ٢۶٧٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

پر از احساس    ، یهست. پر از شعرم، پر از شورم، پر از حرفم، پر از شوقم، پر از شاد  ادیحرف ز  استاد

  . یآزاد

  

  به.به  ن،ی آفر  آقای شهبازی:

  

روز    است در برنامۀ گنج حضور، به نوع  امسالروز سه. من امرمیوقت دوستان را نگ  فائقه:  خانم

است که خداوند به من فرصت بدهد    نیا   میتولدم است. سه سال است که در خدمت شما هستم و آرزو

  خدا.   دیراه به ام نیکنم در ا شرفتیپ نیاز ا شتر یبروم و ب شیتا بتوانم پ

  

  شاءاله.ان آقای شهبازی:

  

و از   دیکش که م  ییهاهمۀ زحمات  یخدا را شر برا  د،یخدا را شر که شما سالمت هست  فائقه:  خانم

 ی دیجد  یهاو آن برنامه  می کنواقعاً استفاده م  کهنیخاطر اگزارم بههمۀ دوستان گنج حضور هم سپاس 

  لیاارزش است، خب  لیدوستان خ  دهندم  حیشعرها را توض  ندیآ  م  دهند،م   حیتوض  ریهم که با تصو

  گزارم استاد. ها. سپاساز آن می ر یگ م ادی

  

  . عال کنمخواهش م  آقای شهبازی:
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  خانم الله از فوالدشهر  ‐٣٣

  

  الله هستم از فوالد شهر اصفهان.  ز،یسالم  و عرض ادب استاد عز  الله: خانم

  

  .دییشما؟ بفرما دیبله الله خانم خوب هست م،یسالم عل آقای شهبازی:

  

  تان.استاد. با اجازه خدا را شر عال الله: خانم

  

  پوست است  است و باق دید آدم
  دوست است دِیآن است آن، که د د،ید

  ) ١۴٠۶ تیدفتر اول، ب  ،ی ومثن  ،ی (مولو
  

زندگ  عشق  عقل به  و  ابتدا  تقددر  ما  به  جنون  و  سودا  به کارگردان  میعنوان  شروع  ما  و  و    شد 

مادر، پدر،    رِ یخود بود. تصو  ذهن  یرسازیدنبال تصو  ق ی به هر طر   . هرکسمینمود  زندگ  یرپردازیتصو

  .رهیقدرت و ثروت و غ ِریخدا و بعدها تصو ِریدر ادامه تصو

  

که براساس فرهنگ    یوجود آمد. نمودارنمودار به  م،یو به مرحلۀ قدرت مجهز شد  میدیکه رس  جانیا  به

وجود  ما را به  یطلبآن کمال  ممیبود که ماکس  ممیو ماکس  مومینیم  رندۀیدربرگ  ذهن  یهاو قانون من

  آورد.  

  

چون حسادت، رقابت، دوست داشتن  هم   ییایمیدست آوردن آن، احساسات شبه   یکه برا  یطلبکمال

 ی هاشد. درخصوص افراد با من  ر یتکث   ذهن  یهامن   در تمام   وجود آورد. نمودار ذهنرا به   رهیو غ

  را دربرداشت.  متفاوت متفاوت خروج ذهن

  

ذهنمن  مثال  یماکس  یزرنگ که برانمودار ذهن  مم  خود تمام  کار مش خود را بهتالبرد    و متقابال

من    ستم،یدانسته، مثال من پولدار ن  بیخود را ع  ی نمودار  ممیتنبل که نبودن در حد ماکس  ذهنمن

  . ستمین بای من ز ستم،یقدرتمند ن
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. من  ستمینکردم. من فضاگشا ن  شرفتیمثال من پ  ،رشد عرفان  ر یخطرناک و در مس  نمودار ذهن  در

و کشتن قدرت   رانیگرفتن از د  بیو ع  رادیتر، اخطرناک  را ندارم و نمودارِ ذهن  عرفان   ر یمس  اقتیل

  در افراد.  ابتکاِر ذهن

  

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

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

  : دانشمند، داناحبر 
  بلند مرتبه  ع،ی: رفسن

  

  

وضوح روشن است  به   ذهن  یهامن  ر یو تکث  تیو قانون هدا  ذهن  یو نمودارها  ذهن  یهامن  تمام  اما

دار  ادامه  رانیدر د  تیو کشتن ابتکار و خالق   دیتکرار و تقل  قی از طر   خیمراحل و ادوار تار  که در تمام

  .دهیکشتار بنابر سطح نمودار و درصد قدرت افراِد متفاوت متبلور گرد  نیشده و ا

  

به همراه    یدتر ینمودار باشد، برخورد شد  یافراد در سطح باال  ذهنکه برخالف نمودار من  یز یچ  هر 

و افراد آگاه و افراد با قدرت    امبرانیو کشتن پ  داخل  یهاجنگ   ،المللنیب  یهاداشته. همچون جنگ

  .رانیخود و د در لحظۀ زندگ نمودار کشتن لحظه و زندگ نییسطح پادر  نییپا

  

  میز ی بر  صرِف سلطان  شرابِ
  عقل ذوفُنون را میبخوابان

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  : خالص، ناب صرف
  

  

در خود خواهد   ز یحل مشل را ن  وۀ یمشالت، ش  شۀیکردن ر  دایخب قطعاً پ  ست؟یراه نجات چ  اما

ما    اوست. من و  ر یو تکث  ذهنمن  ر یوجود تصو  وۀیاست. مشل ش  ذهن  یهاداشت. مشل من و من 

  . میدنبال حال بهتر هستاز آن به ناش یو دردها ذهندر من
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  است.  ذهن یهامن ر یمشل در مرحلۀ اول وجود و در مرحلۀ دوم تکث پس

  

  ذهن  دیکه قطعًا واکنش شد  می حرکت کن  ذهنقانون من  ریبر خالف مس  دیبا  یی ابتدا و بعد از شناسا  در

را بر   که خوردن آن حد عرفان یدر ابتدا ما را آزار خواهد داد. پس درمان، شراب خوردن است. شراب 

  بله درمان است. ست،یکه مجازات ن ی . اما حدکندم یما جار

  

  دم رام کن از بهِر سلطان  ی
  اسبِ حرون را  ن یس را چن نیچن

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  : سرکش، نافرمان حرون
  

  

  نه  ر یآن جام مه، بر کّفۀ آن پ  ر یب اول
  ا یمستان، ساق یِدِه، رو سو  ِری مست گردد پ چون

  )٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  میبران یگردد مست، حد بر و چو
  و فُسون را   ر ی از حد برد تَزو که

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  یی شراب فضاگشا  ذهنصورت است که به اسب چموش من  نیگنج درمان، بدبه    یابیدست  وۀیش  نیا

 ی هاو به مرور من  میکن استفاده م   ذهنرام نمودن من  ی برا  بی فر  نیکه مست شد از ا  و وقت  میده م

  .می بر م  نیاز ب ز یرا ن ر ید ذهن

  

شدن و خم شدنِ نون و از   میو گنج تسل ذهنو اقرار به وجود من ذهنکاف و وجود من ییشناسا گنج

  . ذهنمن  بردن عمل نیب

  

  یی ماه یغذا ایدر  نی: بودم اندرگفت
االنّونِ خو دمیچو حرفِ نون خم پس   ش یتا شدم ذُ

  ) ١٢۴٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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االنّونِ مصر ذُاالنّون   .از عارفان بزرگ که مواعظ او معروف است ی: ذُ
  

  

   کمال  یزیشمسِ تبر  یا نما
  نباشد کاف و نون را  تا نقص که

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  تمام شد.  استاد

  

  ! عال  ،. عالبایز لیخ آقای شهبازی:
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  یشهباز یآقا یهاسخن ‐٣۴

  

) را دوباره خدمت شما  Rokuروکو (  نیمن ا  دی. اجازه بدهمیدیقطع شد و درواقع به آخر برنامه رس  خب

  بدهم.  حیتوض

  

 شن ییاپل  لۀیوسبرنامۀ ما را به  دیتوانهست شما م  یقو  نترنتیکه ا  یادر نواح  دی نیبکه م  طورن یهم

)applicationموبا آ   لیموبا  یبرا  میانوشته  شنیاپل  ی  عنی  مان،لی)  چه Iphone(  فونیچه  باشد   (

  .٢اسمش هست گنج حضور  د،ی) باشد نصب کنAndroid(  دیاندرو

  

 د، یکن  جوو جست  تانحتمًا در گوش  د،یکنما استفاده نم  لی) موباapplication(  شنییشما از اپل  اگر 

جو وجا جست) هست، در آنAبزرگ (  یا  ی) را  Iphone(  فونی) مخصوصاً آ appپ (در آن قسمت اَ

است، دانلود   نمجا  تان،و آن را در گوش  ٢گنج حضور    دی نیب طور که م. همان٢گنج حضور    دیکن

  دیتاب برودس  یوترهایبا کامپ  ای  دینیجا بباش را از آنگنج حضور را همه  یهابرنامه   دیتوان . مدیکن

  دات کام، یشهباز ز یبه پرو

Parvizshahbazi.com  

 

دالر است   نهو ستیب  نشیتر ن ییمثال پا  اش یکه    دی ) را بخر Rokuبه نام روکو را (  دستگاه  میگفت  ای

  ن یآمازون. پس در ا  ای  دیسفارش بده  دیتوان) هم مAmazonآمازون (  قی و از طر   ا ی آمر   ایدر اروپا  

اپل  دینیبعکس هم م باز هم در گوشۀ سمت راست باال    زی) ما هست و پروapplication(  شنییکه 

    Parvizshahbazi.comکام،   دات یشهباز

) Roku. گوشۀ راست خود روکو (دی نیبم نییراهش است و روکو را در قسمت سمت چپ به پا ی هم

  . د ینیب. در گوشۀ چپ طرز نصبش را مد ینیبرا م

  

  د ی سفارش بده  اش، سیاَمزان تلفظ انگل   مییگوم  نجایما ا  ای)  Amazonاز آمازون (  ای در آمر   دیتوان م  و

م  ر ید  یهافروشاه  ای )Best Buy(  یبابِست  ای از  اروپا  در  دارند  (  ایدیهم  )  Media marketمارکت 

  .ر ید یالترون یهااز فروشاه ای دی ر یب دیتوان م
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  د ینیبم  ر،ید  ر یتصو  ی ) هست  Rokuهم روکو (  نیاست، ا  نیهم هم  نیا   دینیبکه م  طورن یهم  و

دستگاه کوچ  م نشان  را  نصبش  طرز  دوباره  همان   دهد است،  او  عرض کردم  و   ر ییتغ  نیطور که 

  .شمال  یای ر به اروپاست و آماصأل، راجع ستین رانیبه اتحوالت راجع

  

و با تشر از هماران اتاق فرمان    دیبرنامه توجه فرمود  نی. با تشر از شما که به ادیرس  انیبه پا  برنامه

 . خدا نگهدار.کنم م خداحافظ ندهیبا شما تا برنامۀ آ 

  

  �💠💠�پایان بخش سوم �💠💠�
  


