
ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۷-۱مشار

  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  

  ☎☎☎٩۴٧-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  یشهباز یآقا ییابتدا  یهابا صحبت  نندهیب یآقا ١

 ٧ ی شهباز یآقا یهابا صحبت  نندهیب یآقا ٢

 ١٣  یشهباز یآقا یهاصحبت  ٣

۴١  از لرستان  نندهیب یآقا ۴  

٧١   نندهیب یآقا ۵  

 ١٨  یشهباز یآقا یهاصحبت  ۶

 ١٩  یشهباز  یآقا یهااز بانه با صحبت  نایخانم ت ٧

١٢  رازیخانم ستاره از ش ٨  

۵٢  یشهباز یآقا یهاصحبت  ٩  

 ٢٧  یشهباز یآقا یهابا صحبت  رانیاز ا  می خانم مر ١٠

 یآقا یهابا صحبت  میابراه یو پسرشان آقا نندهیخانم ب ١١
  ی شهباز

٢٩ 

٢١ ۴٣  یشهباز یآقا یهااصغر از کرج با صحبت  یآقا   

٣١  ۴١  در رابطه با دستگاه روکو یشهباز  یآقا یهاسخن  

۴١  ۴٣  زدیخانم صفورا و دخترشان خانم رز  از  

٨۴  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -  

۵١  ۴٩  با ی خانم فر دیکتاب جد معرف  ،یشهباز یآقا یهاصحبت  

۶١  ۵٠  از داالس تکزاس ژنی ب یآقا 

٧١  ۵۵  خانم سرور از گلستان  

٨١ ٨۵  از آلمان همراه  ایپو یآقا   

 ۶٣  خانم فرزانه ١٩

٠٢  ۶٧  ی از استان مرکز نیخانم پرو  

١٢  ٧١  از دانمارک  عل  یآقا 

 ٧۴  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

٢٢  ٧۵  اصفهان  شهرنی از زر تایو خانم  ارا یو خانم ت نی خانم زر 

٩٧  یشهباز یآقا یهاصحبت  ٢٣  

 ٨١  کمال از سنندج  یآقا ٢۴

۵٨   حجت از فوالدشهر اصفهان یآقا ٢۵  

 ٨٨  از کانادا  ماین یآقا ٢۶

 ٩٢  از اصفهان نیخانم پرو  ٢٧

٨٢ ۴٩  مهران از کرج یآقا   

٩٢  ٩٧  آباد خانم فرخنده از جوزان نجف  

 ٩٩  از کانادا  نایخانم د ٣٠

٠٢١  یشهباز یآقا یهاصحبت  ٣١  

۶٠١  از ونکوور دهیخانم سع ٣٢  

٠٩١  یشهباز یآقا یهاصحبت  ٣٣  

٠٩١  �🔹🔹�وم سبخش   انپای�🔹🔹� -  

١٠١  از لرستان  نندهیب یآقا ٣۴  

۵٣ ٢١١  خانم اکرم از تهران    

۶٣ ۵١١  خانم ... از بروجن    

٧٣ ٨١١  از تهران  یخانم پور   

٨٣ ٢٣١  یشهباز یآقا یهااز هلند همراه با صحبت  دهی خانم فر   

٩٣ ٢٨١  نندهیب یآقا   

١٣١  خانم الله و مادرشان از فوالدشهر اصفهان  ۴٠  
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  5صفحه: 

  های ابتدایی آقای شهبازی در رابطه با سؤال کردن آقای بیننده با صحبت  ‐١

  

احوال و  پیغام با سالم  ویژۀ  برنامۀ   ،پرس آغاز م را  امروز   تلفن استودیو  های  تلفن   ٠٠١٧۴٧٨٨٨٠۴٢٩کنم. 

اند یا حداقل ی  به کسان که تا حاال زنگ نزده   دهیمدانید ساعت اول را تخصیص مطور که م هست. همین 

  اند. سال است که زنگ نزده 

  

  الو، استاد خوبید؟ خسته نباشید.  آقای بیننده: 

  

  کنم، ممنونم. بفرمایید. خواهش م  آقای شهبازی:

  

ه خیل  خواستم ی سؤال بود بپرسم ک وقت بود به این برنامه زنگ نزده بودم. استاد م   خیل   آقای بیننده:

  هشت سال پیش وقت است که در ذهنم با آن درگیر هستم. من حدود ی هفت

  

  سؤال نکنید قربان، سؤال نکنید.   آقای شهبازی:

  

  حالم اصال عال، خوب، خیل پیشرفت کرده بودم. آقای بیننده: 

  

  سؤال نکنید!  آقای شهبازی:

  

  برنامه نه، سؤال نه، حالم خوب بود بعد از این  آقای بیننده: 

  [استاد تماس را قطع کردند.]

  

کنید یعن در راه درست نیستید. تمام شد رفت! «سؤال»  شما سؤال نکنید، سؤال نکنید. سؤال م   آقای شهبازی:

 نم دانید این راه چه هست. عالمت این است که در این راه نیستید شما یا متعهد نیستید یا اصال  

  

است، سؤال مربوط به جسم است. شما باید در خودتان بجنبید، سؤال    سؤال مال ذهن است، سؤال مال ذهن

خواهید،  تنهایی براساس خودتان ی انسان باشید که بدانید چه م هم دارید باید از خودتان بپرسید. شما باید به

دغن است،  تمرکزتان روی خودتان باشد، به خودتان ارزش بذارید، روی خودتان کار کنید، سؤال ندارد، سؤال ق

 در این راه نیستید در ذهن هستید. در این راه سؤال قدغن است. اگر سؤال م کنید، یعن  

  

ذهن محل سؤال است. این کالس یا کالس موالنا کالس فیزی نیست. سؤال برای کالس فیزی است، برای 

خواهید به . اگر شما م جهان استها چیزهای ذهن هستند. برای مدیریت است، مدیریت این اقتصاد است، این 

  کنید؟! ذهن بروید، سؤال مثل سم است. توجه م خدا زنده بشوید از من 
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  6صفحه: 

کنم  به سؤال کردن و صبر نکردن و درست کار نکردن صحبت کرده. من باز هم پیشنهاد م همه موالنا راجع این

  ها درست گوش بدهید. «گر بپرس دیرتر حاصل شود». به برنامه 

 کنید؟توجه م موالنا م ! این مقصود به تأخیر م ،افتد.گوید اگر بپرس  
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  7صفحه: 

  های آقای شهبازی آقای بیننده با صحبت  ‐٢

  

  شاءاله؟ الو، سالم علیم آقای شهبازی. خوب هستید ان  آقای بیننده: 

  

  کنم، بفرمایید. سالم، بله، خواهش م  آقای شهبازی:

  

  گیرم. همان تماس اول که گرفتم، شما را گرفت.  ت که تماس م آقای شهبازی، من برای بار اول اس  آقای بیننده:

  

  شانس هستید دیر. خُب خوش  آقای شهبازی:

  

و این خیل جالب بود برای من، چون از خدا خواسته بودم که راحت با شما صحبت کنم و خداوند   آقای بیننده:

  این را برای من فراهم کرد.  

  

مؤکدًا موالنا از شما، حاال خواهش کردند    ٩۴٧نه ببخشید باز هم، خداوند فراهم نکرده. در برنامۀ    آقای شهبازی:

کنید. این اصال بدترین چیز است، یعن  حان نکنید. شما دارید خدا را امتحان م یا درس دادند که خدا را امت

زنم، اگر گرفت، این یعن  ترین حالت این است که شما بویید من اآلن زنگ م اصطالح یا غلط ترین بهبزرگ

ویید پسرم کنکور اگر  خواهد من دیر زنگ بزنم و در این راه باشم. نه، خدا را امتحان نکنید. نگکه خدا م این

طوری نیست، خدا  قبول شد پس خدا وجود دارد، قبول نشد یعن یا وجود ندارد یا اصال توجه به ما ندارد. این 

 به درس  را امتحان نکنید شما. شما دارید با ذهنتان امتحان م است، بقیه  ٩۴٧کنید. اصال خوانم،  اش هم من م

  بسیار درس مهم است.  

  

گویند که گرفت امروز پس دیر خداوند درست کرد. نه، ممن است خداوند  زنند م حت که زنگ م   بیشتر مردم 

مراد  درست کرده باشد، این ی کامیابی بود، این ی به مراد رسیدن بود، ول لحظۀ بعد شما را ممن است بی

کند،  کند، بامراد م مراد م ی کند. آن موقع خواهید گفت پس دیر معلوم شد دیر این هم بیخود بوده. ه ب

ای وجود دارد، ی نیروی  کند که شما بفهمید که ی خدایی وجود دارد، ی زندگ مراد میند، بامراد م بی

  کنید؟ تری وجود دارد. شما با به مراد رسیدن، خدا را امتحان نکنید. توجه م بزرگ

  

  درست است، بله. نده: آقای بین

  

شود خب پس توجه  خانه را خریدم پس خداوند توجه دارد. فردا قیمت خانه نصف م اگر این    آقای شهبازی:

  نداشته، ما را فریب داده خداوند. این کار شیطان است.  

  

  درست است.بله درست است.  آقای بیننده: 
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  8صفحه: 

  

ها  شیطان چه گفته؟ شیطان گفته خدایا تو من را منحرف کردی، من هم تا آخر عمرم این انسان   آقای شهبازی: 

 را منحرف م که م آیند به تو زنده بشوند. کنم، از راه  

آدم چه گفته؟ آدم گفته آقا ما به خودمان ستم کردیم خدایا، ما اشتباه کردیم، مسئول ما هستیم. پس خواهش  

 وید که این مری بر تمام شد کار.    کنم نه شما و نه کس دیدی بفرمایید.  دفعه گرفتم، گرفت. واقعًا یعن

  [خندۀ آقای شهبازی] 

  

  فرماید: فرمایید. منتها از این باب من عرض کردم که خب آیۀ شریفۀ قرآن م درست م  آقای بیننده: 

 «مر هال نل و تیمذْ را تیمما ر و»  

  ) ١٧(قرآن کریم، سورۀ انفال، آیۀ 

  

 تیری م وقت و تیرت به هدف م خورد، ما بود انداخت انداختیم. یم تیر م  

 خُب فرمایش شما صحیح است، درست م فرمایید. من از این حیث عرض کردم ول  

  

توانید تیر بیندازید، آن هم امتحان است.  امتحان، باز هم آن را هم امتحان نکنید. عزیزم شما نم   آقای شهبازی:

 برای خداگر فکر م انداخت، دارید  تیرش را درست  با  اوند یا زندگ تکلیف تعیین م کنید اآلن خداوند   کن

 شما نم ذهنت. شما اگر تیر را درست بیندازی، اصال فهمید که دارد تیر م اندازد. بفرمایید.  اندازد و درست م  

  

بیننده: این   آقای  بدهید  اجازه  اگر  ابتدای صحبتم  خُب  در کالم  بله، درست است. من  بنم که  شل شروع 

کند و کس که عبد واقع است،  صومین و امامان، ما داریم که کس که بندگ خدا را م بزرگان و در کالم مع

 اندازد و واقعاً آن خداوند مهر آن شخص را در دل بقیۀ مخلوقاتش م بینیم که چطور مردم با موالنا و  جا ما م

   که حت ما ندیدیمشان، انداخته.  با شما آشنا شدند و واقعاً خداوند مهر شما و موالنا را در دل واقعًا همۀ کسان 

  

ورزند، لطفشان است، من که کاری  شما لطف دارید. مردم اگر به ما لطف دارند و مهری م   آقای شهبازی:

نکردم. موالنا بله، موالنا ی مقام دیری دارد، ول من که کاری نکردم. لطف دارند مردم. بفرمایید خواهش 

 کنم.  م  

  

گویم خوش به سعادت که شما دارید و در این جایاه کنم. عرض کنم که واقعًا این را مخواهش م   آقای بیننده:

نفر را زنده کند، مثل این هست که تمام بشریت را زنده که هستید، چون در قرآن م ی فرماید که اگر کس

 شد، مثل این منفر را ب ی جا خب زنده کردن و  بشریت را کشته. البته این  ماند که تمامکرده و اگر کس

 نفر م نیست. ی حتمًا جان نفر را زنده کند و واقعاً برنامۀ «گنج  کشتن به این معن ی حرف تواند با ی
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  9صفحه: 

 حضور» هر روز م وییم خیلتوانیم ب ها، هزاران نفر دارند هدایت مشعر،  شوند، به راه م نفر با ی آیند. ی

  با ی آیۀ قرآن مسیر زندگ بلغ باشیم، اناش عوض مه بتوانیم که حرف موالنا  شود و واقعاً همه ما باید مشاءال

  را به کل بشریت برسانیم. 

  

  آفرین، آفرین! خیل خب.  آقای شهبازی:

  

 درواقع نیست شویم، فنا ش فرماید که «بمیرید قبل از اینبیننده: از آن طرف هم م ویم که  که بمیرید»، یعن

  اند بتوانیم برسیم.  بتوانیم به آن جایاه که بزرگان فرموده 

  

  آفرین. خب دیر؟  آقای شهبازی:

  

  خواستم بویم آقای شهبازی.  و در مورد قانون جبران هم ی مطلب خیل مهم م  آقای بیننده: 

  

  بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

  

بیننده: جبران،    آقای   مال قانون  مورد  م در   سع همه  خب  ی  عرض کنم که  بنند.  رعایت  که  کنند 

دهند. عرض کنم که  شود، بقیه هستند بقیه م گویند حاال مثال اگر من ی نفر ندهم چه م هستند که م  هاسری 

 نباشیم. همه باید واقعاً سهیم باشیم. همان آیۀ شریفه که م چیز مجان جوری باشد که دنبال ی فرماید  باید ی

توانیم با کم کردن این کم مال، کاری بنیم که  گر ی نفر را زنده کن، همۀ بشریت را زنده کردی، ما م ا

  ها شری باشیم.  این مستدام باشد و ما در هدایت بقیۀ انسان 

  

رای جای کم مال، جبران مال. شما دارید ی قانون را بآفرین. حت اگر بویید جبران مال به  آقای شهبازی:

 خودتان اجرا مگیرید. کنید و یاد م  

  

  درست است، بله. آقای بیننده: 

  

این شما وقت م  آقای شهبازی:  کنید،  کنید. احسان نم دهید، احسان م که مجان م گویید کم مال مثل 

 چیزی م دارید ی گیرید، ی دهید. بله، بفرمایید. دهم آن را م  

  

 ویم که اگر جمالتمخواهم ب   ار نمرا درست ادا کنیم ما، آن موقع طلبصد دالر من به  شویم که م گوید مثال

 م گنج حضور کم نم این برنامه  کنم. کم ،٩۴٧کن   را اگر شما م ا تماشا مکردید،  رفتید در بازار آمری

 به تو یاد م دادند در عرض دوسه روز، حداقل باید سه هزار دالر م یم صد دالر بده، در ضمن  گوی دادی. ما م

  کم کن که دیران هم بشوند، اگر ی آدم خوبی هست، آدم معنوی هست و قانون را بلدی. 
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  10صفحه: 

  

 ما از زیر بار قانون نم بار، دو بار درم توانیم دربرویم، ی رویم، بعد دوباره گرفتار م شود دررفت.  شویم، نم

 از زیر بار قوانین این جهان هم نم ررفت، چه برسد قوانین خدا. ببخشید، بفرمایید. شود دحت  

  

عنوان مثال  که هرکس باید به اندازۀ توانش باید این کار را انجام بدهد. بهکنم. و این خواهش م   آقای بیننده: 

شاید کس جبران مال را انجام بدهد، ول فقط از این باب که از سر خودش رد بند، بوید من کم کردم.  

پنج میلیون حقوقش است، اگر به   واقعاً کس کارگر است، ماه که ی دویست تومان  عنوان مثال م آید ماه

 م که کارخانه دارد، ویال دارد، ماشین آن کم کس دارد، خانۀ آن کند در ماه، ی دارد، باید  چنان چنان

اندازۀ توانش باید این  هرکس به اندازۀ وسعش کم کند، از سر خودمان رد نکنیم که بوییم من کم کردم. به

  کار را انجام بدهد.  

  

ایراد م آفرین، آفرین. حت وسط فرمایش شما، بعض   آقای شهبازی: ایران گیرند شما چرا راجع ها به من  به 

 نم م صحبت  راجع کنید.   وقت م گویم  صحبت  ایران  فرهنگ به   ی او  کنم،  هست،  بازنشسته  دبیر  ای که 

 راجع شنود. من بم به  به این موضوع، راجعهتر است اصال ر هرکسبه ایران صحبت نکنم. حاال از ایران دی

جا بنشینم اآلن در این وضعیت اقتصادی، متأسفانه کسان  فراخور حال خودش، ول شایسته نیست که من این 

 م م آدم فرهنگ ر.شنوند که نباید بشنوند. یشنود. خب من این درست نیست دی  

  

 که پولدار است، من هم نم آدم ی من در  گویم من فقیر هستم، من پول داشتم و دارم و دارم م گذارم، ول

جا خودنمایی کنم بویم خیل دارم، نه. کار کردم،  طوری نیست که من بیایم اینترین طبقۀ ثروت هستم، این پایین 

 کار م کنم، هنوز کار م چیزی من واهمه دارم، این است که اگر شما  کنم  کنم و در این راه خرج م از ی ول

 خودتان تصمیم نگیرید اجرا کنید، نم از طرف خودتان، یعن توانید چیزی یاد  قانون جبران را فرداً به نمایندگ

  توان بِستان.  بِستان است تا نده، نم بیرید. قانون جبران بده

  

کردیم ما، داشما نگاه کن اگر تحصیل نم اه نمنش رفتیم، من مهندس نم دکتر نم شد. درست  شدم، آن ی

 آن را بهم ،گویم؟ اگر زحمت نکش دست نم دهد جامعه. جامعه آنآوری، آن را نم   به  چیزی را که م خواه

 تو نم نم شچهارپنج سال هم  دهد. باید بروی هفتدهد، خودت را هم ب ،بخوان هشت سال دورۀ عموم

عنوان ی دکتر. وگرنه همان دیپلمه  عنوان ی متخصص، به دورۀ تخصص، به تو اجازه بدهند مطب باز کن به 

 ویی من دکترم، مب جایی را باز کن گویند بیا برو زندان. بفرمایید.  بروی ی  
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  11صفحه: 

کنم به همۀ گنج بله، درست است. آقای شهبازی من اگر اجازه بدهید، ی آیه از قرآن را هدیه    آقای بیننده:

  اش نور است و واقعاً راهشا و راهساز است.ها که واقعاً همه حضوری 

   

  ِبسم اله الرحمن الرحیم 

  

 «هرِ الذِكل مهقُلُوب نْ َتخْشَعنُوا اآم لَّذِيننِ لاي لَما»  

  ) ١۶(قرآن کریم، سورۀ حدید، آیۀ 

  

  های شما به یاد خدا خاشع بشود، به خشیت دربیاید؟ آیا وقت آن فرا نرسیده که قلب

همه آسیب و دردی که برای خودمان درست کردیم، از این فضا خارج شویم و در  واقعاً وقت آن نرسیده که از این

  مسیر موالنا قرار بیریم؟  

  

  ده.آفرین. بله، رسیده و گذشته، خیل هم دیر ش آقای شهبازی:

   

کنم در زمینۀ تفسیرشان و کسان که تفسیرهای بله درست است. من در آیات قرآن خیل فعالیت م   آقای بیننده:

 مرور م مختلف داشتند، خیل م گروه را [صدا قطع  کنم و سع کنم که در این زمینه تحقیق داشته باشم. ی

  شد.]

  

  قطع شد.  آقای شهبازی:

  

  فرماید که سر ببرند. م در امنیت به برای همیشه  آقای بیننده: 

  

 «... نما مكَ لَهولئا بِظُلْم ميمانَهوا الِْبسي لَم نُوا وآم الَّذِين»  

  ) ٨٢(قرآن کریم، سورۀ انعام، آیۀ 

  

شتیم،  برند و اگر هم ما در گذشته اشتباه داسر م ها در امنیت بهکسان که ایمان آوردند و ظلم نکردند، این 

باید جبران بشود، باید اگر خسارت بوده برطرف بشود، جبران بشود که بتوانیم در مصداق این آیه قرار بیریم  

  سر ببریم.که در امنیت به 

  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:
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  12صفحه: 

کار بردند خداوند  يحزنُوَن» را به فرماید که آیۀ «و ال خَوف علَيهِم و ال هم  و دوازده بار هم در قرآن م   آقای بیننده:

 که در جزئ ین باشند و تمام خطابشان متقین و کسانر نه ناراحت باشند و نه غمترین متعال که این گروه دی

  ها دیر خیالشان راحت باشد.ها دیر در امنیت هستند، اینمسائل زندگ هم هست و این

  

چشند لذّات او». بالیش دیر چون در  فرماید در «بال هم م که م البته امتحانات و ابتالئات هست ول همان 

آغوش خداوند هست، به ی شل دیر است. بقیه شاید بال ببینند، ول برای کس که اهل معرفت است به 

 ری دیده مل دیش شود.  ی  

  

بود پنج دقیقه صحبت کنید،    کنید. قرار عال، عال! اآلن چهارده دقیقه است که شما صحبت م   آقای شهبازی: 

  البته من وقت شما را گرفتم ببخشید. 

  

  کنم. زنده باشید، خواهش م  آقای بیننده: 

  

  کنم. عال عال!دیر با شما خداحافظ م  شهبازی: آقای

  

  کنم، خدانگهدار. ممنونم از لطف شما. خواهش م  آقای بیننده: 
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  13صفحه: 

  های آقای شهبازی صحبت  ‐٣

  

بار، چهارده تا آیه، که «هرکس    ن چهارده تا آیه جمع کرده بودیم که ایشان هم اشاره کردند یازده ی موقع از قرآ 

 ین است و مهمه ترسد ایمان ندارد»، نتیجۀ این آیه غم کل اش. ها این بود معن  

  

هایی  ) کنید تمام آیه Searchسرچ () پیدا کنید یعنGoogle  توانید از گوگل (ها را البته من دارم، شما هم م و این

ترسند،  اند و توجه به عزا دارند، به غصه دارند و م اند، محزونهایی که غمین که مربوط به این مسئله هست. آن 

  ذهن ایمان ندارد. ترسد و غمین است پس من ذهن م ذهن، هر من ها ایمان ندارند. یعن هیچ من این
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  14صفحه: 

  ستان آقای بیننده از لر ‐۴

  

  تان. از لرستان سالم، بااجازه  آقای بیننده: 

  

  کنم.بله بله، سالم علیم، خواهش م  آقای شهبازی:

  

  آقای بیننده: 

  

  کس و تنها نکنمگر تو خواه که تو را بی
  وامَقت باشم هر لحظه و عذرا نکنم 

  

  این تَعلُّق به تو دارد سِر رشته، مذار 
  کژباز، من تا نکنم کژ مباز، ای کِژ 

  ) ١۶۴٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

 یفِ هشیاری موالنا انسان را مختار مو ک مداند در ک از طریق ایشان بیان م کند که ای انسان، اش و زندگ

سرِهم ذهن سررشتۀ کار یعن فضاگشایی را دادم دستت، به خودت بستگ دارد که بروی ریسمان سفتِ پشتِ 

  آورد، آن داستانش را. ده کن یا آسمانِ درونت باش، هرچند کم. و داستان وامق و عذرا را به یادمان م را زن

  

  قسمتِ خود، خود بریدی تو ز جهل 
  قسمتِ خود را فَزاید مردِ اهل 

  ) ٢٨٢۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  

  بله.  آقای شهبازی:

  

شود و  شویم و حزم و صبرمان ضعیف م نشیند، تاری م رِ ما م فرمایند که وقت درد روی سچنین م و هم

  شویم. نشین م الْعالَمین هم شویم و با رب کل فضا را نبندیم، درنهایت فضادار م شان این است که اگر بهتوصیه 

  

  حیل، خود را بشت او از عجل صبر بود و بیبی
ازو  گر صبر کردی ی ستا آن بدلق  زمان، ر  

  

  بر خارپشتِ هر بال خود را مزن تو هم، هال! 
شین وین وِرد خوان، جاءساکن نالْفَضا  الْقَضا ضاق  
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  15صفحه: 

بنشیناْلعاَلمین، با صابرانم همفرمود ر  
  نشین صابران، اَفِرغ علَینا صبرناای هم

  ) ٢٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  برای همیشه و مخصوصاً هنگام درد این است که:  العادۀ دیرشانهای فوق و توصیه 

  

  دور بادا عاقالن از عاشقان 
  دور بادا بوی گلخن از صبا 

  ) ١٧٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  و:

  

زمان  ی ت از جمع رفتن یدَسب  
  مِر شیطان باشد، این نیو بِدان 

  ) ٢١۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  

  بدَست: وجب 

  

  

  صبر و خاموش جذوبِ رحمت است
  وین نشانْ جستن، نشاِن علّت است

    )٢٧٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

  جذوب: بسیار جذب کننده 

  

  

 یر» را مآب دو در موردِ نهایتِ پرهیز از مرضِ همانش، و تمرکز روی خود، داستانِ «سه ماهآور  در هنگام .

 که ماهیان از صیادها و رفتنشان برای دام آوردن باخبر م عاقل را به نقد م ردِ ماهشد که با  شوند، عملک

زند که چار کنم و نکنم. سریع کسبِ راه مشل ناخار را  کس و حت با خودش هم مشورت و حرف نم هیچ

 ند.مک  

  

  آفرین، بله.  آقای شهبازی:

  

  آقای بیننده: 
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  16صفحه: 

  گفت آن ماه زیرک: ره کنَم
  دل ز رأی و مشورتْشان بر کنَم 

  ) ٢٢٣١(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  نیست وقتِ مشورت، هین راه کن 
  چون عل تو آه اندر چاه کن 

  ) ٢٢٣٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  محرم آن آه، کمیاب است و بس

  [تماس قطع شد.]

  

  قطع شد. حیف شد.  آقای شهبازی:
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  17صفحه: 

  آقای بیننده  ‐۵

  

  .سالم استاد، خسته نباشید. خدا را شر که گرفت آقای بیننده: 

  

  کنم.  علیم، خواهش م سالم   آقای شهبازی:

  

  خواستم تجربۀ خودم را با دوستان به اشتراک بذارم. استاد م  آقای بیننده: 

  

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

کردم حالم خیل خوب بود خدا را شر،  مدت بود که از این برنامه دور شده بودم. قبال که گوش م   آقای بیننده:

های دیر. خالصه دیدم نه، حالم  حالم خیل خوب بود. بعد مدت از این برنامه دور شده بودم، رفتم در جلسه 

 جا بمان، ح شود. دوستان گفتند که نه تو همین دارد بد م ها. حقیقتًا در جلسات  شود و از این حرف الت خوب م

جا بمان  جا، خالصه دوستان گفتند تو همین ها. رفتم آن های قدم و این دانم کتاب ) رفته بودم، نمNA ای (انْ

 حالت خوب م شود، برایت کار م ری گوش مخوب بود. کند. من گفتم نه، من برنامۀ دی دادم آن برایم خیل  

  

تر جا و نه، خالصه ما هیچ، فهمیدم که مسیرم اشتباه است. گفتم این برنامه برایم بیش ه ه نه بمان اینخالص

 کار م کنید برایم بیشکند، برنامۀ موالنا که شما اجرا م تر کار مر مکنم که دوباره برگشتم به  کند. خدا را ش

 مسیرم و مسیرم را دارم ادامه م ر مکنم.دهم، خدا را ش  

  

گوش م برنامه را گوش کرده بودم، قانون جبران را هم    ششکردم، رعایت کردم. پنج قانون جبران هم قبال ماه

  رعایت کرده بودم و پیشرفت خوبی کرده بودم. 

  

  ر از برنامه دور شده بودم، رفتم برای خودم قضاوت کردم گفتم این برنامه برایم کار نمدی کند و از این  هیچ

ها دور شده بودم که حاال خدا را هزار مرتبه شر، دوباره مسیرم را پیدا کردم دوباره وصل  ها، از این حرف ف حر

 ر ممن بود استاد. دست شما درد نکند. شدم به این برنامه. خدا را ش کنم. این تجربۀ شخص  

  

  کنم. خب مطلب دیری ندارید؟ خیل ممنون، خواهش م  آقای شهبازی:

  

  نه مطلب دیری نه، دست شما درد نکند، خیل ممنون.  آقای بیننده: 

  

  کنم، پس خداحافظ شما. خواهش م  آقای شهبازی:

  خداحافظ شما.  آقای بیننده: 
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  18صفحه: 

  های آقای شهبازی صحبت  ‐۶

  

 گوش  دانید که پس بله، واقعاً این حقیقت را شما م دادن به این برنامه و پیشرفت از درون این من از مدت ذهن

 شما، شما را فریب مدهد م را م کس ر، حالت خوب شده یا بارها گفتیم یفرستد سراغ  گوید: بس است دی

  ا شما از این کار دست بشید.شما که با شما دوست بشود یا دعوت کند به ی جای دیر ت

  

 گوید که «صدر تو، جای رسیدن تو همین راه  شما باید متعهد بشوید و تا آخر ادامه بدهید، آخر هم ندارد. م

شوید شویم و این تبدیل را شما متوجه م جایی تبدیل م شویم، ول ی تر م است»، یعن تا آخر عمر ما عمیق 

 ری شد که یتبدیل به هشیاری دی که هشیاری جسم ر وضعیت بیدفعه مبرای  های این نید که دی جهان

  کنید؟ شوند توجه م خود دارند درست م شما مهم نیستند، ول خودبه

  

 م رد زندگآن موقع هست که خ شده بینید. این آدم تبدیل ریزد به فکر و عملتان و انعکاسش را در بیرون م

ه برنامه و ادامۀ آن هر روز، کار روی خود  شدن سخت نیست و نباید طول بشد. عدم تعهد ب  است و تبدیل 

 نیست. اگر باشد، اگر تعهد باشد زود انجام م م خواهم شما صحبت کنید. شود. ببخشید ه  
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  19صفحه: 

  های آقای شهبازی خانم تینا از بانه با صحبت ‐٧

  

  ساله از بانه.١٣سالم آقای شهبازی، تینا هستم   خانم تینا:

  

  نم بفرمایید. ک بله، خواهش م  آقای شهبازی:

  

  خواهم شعری را که نوشتم را بخوانم. م  :خانم تینا

  

  بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

  

    خانم تینا:

  

  در این دهدۀ پرماجرا  
  مواظب جان باش ای پسر

  

  نگاه کن خشم و منیت را
  خشم سیراب شدۀ جانش را 

  

اندازدت در دام م  
  مواظب باش، مواظب باش 

  

  دهدۀ پرمشغله در این 
  در دام نیفت ای پسر

  (خانم تینا) 

  

باید مواظب خشم خودمان و خشم دیران باشیم. هرگاه   باید مواظب خودمان باشیم،  پراتفاق   زندگ در این 

  خشم را در خودمان دیدیم، فوراً انرژی خشم را با فضاگشایی، تکرار ابیات موالنا و ورزش کردن تغییر بدهیم. 

  

  آفرین.  آقای شهبازی:

  

چنین مواظب باشیم  وجود نیاید. همو تبدیل به عشق و محبت و آرامش بنیم تا کینه و رنجش به   خانم تینا:

 ران ما را دچار واکنش نکند چراکه موالنا در دفتر چهارم مثنوی به ما پیغام مدی که  خشم سم دهد وقت

 ین مخشم را ترک کنیم.  شویم، جهنم است یا خشم خداست پس بایدخشم  

  

 چه چیزی از همۀ سخت سؤال کرد که در جهان هست هوشمند از حضرت عیس تر است؟ ها سختشخص  
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  20صفحه: 

 .آن حضرت پاسخ داد: خشم اله  

  

  توان از خشم اله مصون مانْد؟ کننده دوباره گفت: چونه م سؤال  

  پاسخ داد: با فروخوردن خشم خویش و کظْم غَیظْ.  

  

  آفرین  آقای شهبازی:

  

  خانم تینا: 

  

  گفت عیس را ی هشیارسر
  تر؟چیست در هست ز جمله صعب 

  ) ١١٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  تر خشم خدا  گفتش: ای جان صعب 
  که از آن دوزخ هم لرزد چو ما 

  ) ١١۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  گفت: ازین خشم خدا چه بود امان؟ 
  گفت: ترِک خشم خویش اندر زمان 

  ) ١١۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  آفرین، قطع هم شد! آقای شهبازی:

 کاری خواهد شد، چه  دهیم، کار دیو است و منجربه خراب بله، هر فکری و هر کاری را که با «خشم» انجام م

 اجتماع چه در زندگ شخص در زندگ مان.مان، گروه  

  

یعن شیطان موفق شده در کارگاهش ی چیز عال تولید کند و آن    » قدرت تخریب زیادی دارد، «خشم گروه 

خشم گروه است. توانسته تعداد زیادی را دور هم جمع کند که خشمین باشند و خراب کنند و ناامید بشوند از  

  توانند به خرد کل، خرد خدا زنده بشوند. که م این
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  21صفحه: 

  خانم ستاره از شیراز  ‐٨

  

  سالم استاد.  خانم ستاره:

  

  سالم.  آقای شهبازی:

  

  ی لحظه، هل شدم. ی لحظه اجازه بدهید. من ستاره هستم از شیراز.  خانم ستاره:

  

  ستاره؟  آقای شهبازی:

  

بله دختر خانم که آن هفته تماس گرفتند و گفتند سومین سال تولدشان است با گنج حضور که   خانم ستاره:

  ، خانم فائقه.دوباره متولد شدند 

  

های عزیز، که با بیان  تک اعضای تیم خوبتان و همچنین گروه گنج حضوری کران از شما و تک اول سپاس بی 

دهند به ما برای حرکت هرچه بیشتر در مسیر رسیدن به حضور. و جا دارد ی  انرژی و دلرم م   هایشانتجربه

تشر ویژه کنم از مادرم که مرا با شما آشنا کرد، با گنج حضور و چراغ برای همیشۀ عمر به دستم داد. صدا  

 آید؟ م  

  

  شود. بله ی کم بلندتر اگر صحبت کنید، عال م  آقای شهبازی:

  

کنم. پسرم هم در این  بینم و قانون جبران را اجرا م بله، بله. حدود سه سال است برنامه را م   خانم ستاره: 

هایم بویم، از  سال رسیده است. و من هنوز اول راه هستم و امیدوارم ی روز بیایم از پیشرفت بستر به هفت 

  ردم و خیل تأثیرش را دیدم.جا شرگزاری را زیاد تمرین ک ذهن. تا اینکمرنگ شدن من 

  

آید،  های گنج حضور. هرجا که موقعیتش پیش م های پسرم هم تلنگری است به من برای پیاده کردن درس حرف  

 درست در موقعیت به من تذکر م دهد که مامان آرام باش، مامان اتفاق لحظه را بپذیر، مامان اگر نم  خواه

 چرا گنج حضور م پیشرفت کن  ،یر. البته ویدئو  بینمامان صبور باش، رفتار درست را از آقای شهبازی یاد ب

 ی ،پسرم را هم فرستادم مان   بار. تمرین م که گفته م شود  کنم تا هر روز بتوانم بیشتر با پسرم آن رابطۀ عشق

  برقرار کنم. 

  

  آفرین.  آقای شهبازی:
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  22صفحه: 

که حاال اگر اجازه  ، انشاءاله در این مسیر قدم برداریم و این و بتوانیم با همدیر من، پسرم، مادرم خانم ستاره:

  بدهید چند بیت را برایتان بخوانم. 

  

  کنم. بله بله، خواهش م  آقای شهبازی:

  

  های عزیز واقعًا ممنونم، خیل زیاد. خیل از شما و همۀ گنج حضوری متشر. خیل  خانم ستاره:

  

  هرچه از وی شاد گردی در جهان 
  قِ او بیندیش آن زمان از فرا

  ) ٣۶٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

  زآنچه گشت شاد، بس کس شاد شد 
  آخر از وی جست و همچون باد شد 

  ) ٣۶٩٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

  از تو هم بجهد، تو دل بر وی منه 
  پیش از آن کو بجهد، از وی تو بِجِه 

  ) ٣۶٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

  آفرین.  آقای شهبازی:

  

  خانم ستاره: 

  

  سرهای بستهها چون کوزهجسم
  تا که در هر کوزه چِه بود؟ آن نگر

  ) ۶۵٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

 گر به مظروفش نظر داری، شه  
 ور به ظرفش بنگری تو گمره  

  ) ۶۵٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

  از آن دفتر اصل.  کنم و جدا نوشتم ن بیشتر تکرار م اصطالح ماین ابیات است که به

  

  آفرین.  آقای شهبازی:

  

  خانم ستاره: 
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  23صفحه: 

  سپاس و شُر خدا را که بندها بِشاد 
  میانْ به شُر چو بستیم بندِ ما بِشاد 

  ) ٩٣٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  به جان رسید از فل از دعا و ناله من
  دعا بشاد فل دهان خود اندر ره 

  ) ٩٣٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  ترنیست کسبی از توکل خوب
  ترچیست از تسلیم، خود محبوب

  ) ٩١۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  بس گریزند از بال سوِی بال  
  بس جهند از مار، سوِی اژدها  

  ) ٩١٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  سازی و دانایی آن سلطان بین تو سبب
  آنچه ممن نَبود در کفِ او امان بین 

  ) ٢٠٠٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  تَر از موم بین آهن اَنْدَر کفِ او نَرم
  پیشِ نورِ رخ او، اَخْتَر را پنهان بین 

  ) ٢٠٠٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  درین خاک درین خاک در این مزرعه پاک
  به جز مهر به جز عشق، دگر تخم نکاریم

  ) ١۴٧۵، دیوان شمس، غزل  (مولوی 

  

  چون تو با بد، بد کن، پس فرق چیست؟
  ) ١۵۶۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  شادی ز میان غم برانگیز
  وفا وفا کن در عالم بی

  ) ١٩٢٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  ملّتِ عشق از همه دین ها جداست 
  عاشقان را ملّت و مذهب خداست 
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  24صفحه: 

  ) ١٧٧٠دوم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

  

  هر کجا عشق آید و ساکن شود 
  هر چه ناممن بود ممن شود 

 (مجتبی کاشان)  

  چونکه اسرارت نهان در دل شود 
  آن مرادت زودتر حاصل شود 

  ) ١٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  ای آنکه طبیب دردهای مایی
فرمایی؟ این درد ز حد رفت، چه م  

  ) ١۶٩٨رباع (مولوی، دیوان شمس، 

  

  گر هزاران دام باشد در قدم 
  چون تو با مایی، نباشد هیچ غم 

  ) ٣٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

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

  ) ٣۴۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  

دار، ای دل نومید مباش، امید م  
  بسیار ای دل در غیب عجایب است 

 ١١٠۴(مولوی، دیوان شمس، رباع (  

  

  گر جمله جهان قصد به جان تو کنند 
  تو دام دوست را نبذار ای دل 

 ١١٠۴(مولوی، دیوان شمس، رباع (  

  

 دارم و در این راه پرنور و م ممنون استاد. برایتان واقعاً آرزوی سالمت ؟ ببخشید. خیلصحبت کن خواه

  انشاءاله همیشه موفق باشید که راه را برای خیل از ما باز کردید. ممنون از شما. برکت که قدم گذاشتید 

  ممنونم، خدا را شر.   ازی:آقای شهب 

  های عزیز.خیل متشر، مزاحم شدم. خدانگهدار شما و همۀ گنج حضوری   خانم ستاره:

  لطف فرمودید، خداحافظ شما، آفرین.  آقای شهبازی:
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  25صفحه: 

  های آقای شهبازی صحبت  ‐٩

  

کند» در مورد  گوید «ناظر جنس منظور را تعیین م ام که قانون مهم فیزی که م بارها خدمتتان عرض کرده 

  انسان هم صادق است.  

  

کند که چه از جنس  اش را که دو سال دارد تعیین م مادر که شاید مثال حاال بوییم س سال دارد، جنس بچه

از جنس حضور باشد. اگر خودش از جنس حضور باشد، از جنس این لحظه باشد، از جنس باشد یا    ذهنمن 

دارد، وصل نگه بیند و او را زنده به زندگ نگه م اش م زندگ باشد، از جنس عشق باشد، زندگ را در بچه

 دارد.م  

  

م بچه این جهان  وارد   وقت انسان ها   یعن وصلهاشوند،  یواش   ،  هستند.   زندگ به  وصل  یواش که  هستند، 

شود و اگر مادر، مادر! همۀ کارها دست مادر است، عشق باشد،  تر م سازند، اتصالشان ه ضعیف ذهن م من 

برد به زندگ که آن بچه یا آن انسان ارتباطش را  آورد دوباره م کند، به ذهن م و وصل م   آن بچه را ه قطع 

  دهد.دا یا زندگ از دست نم با خ

  

کند و دردهایش را هم به جانش  ذهن م اش را ی من ذهن باشد، پر از درد باشد، فورًا بچهاما اگر از جنس من 

 م ریزد. درد با نگاه م دانید م ران به مرکز ما.  ریزد و منتقل مران، یا از مرکز دیشود از مرکز ما به مرکز دی

ریزد. اگر  معن حضور، جنس زندگ، شادی، آرامش م معن رستگاری، به قول موالنا، صالح بهبهدرد یا صالح  

 آرامش داشته باشد ما هم آرام م کینه داشته باشد ما فوراً کینه ی شویم، اگر ی شویم. ورز م  

  

 حاال فقط م ردم روی ما این اثرات را مویم که حاال که مخواستم ببه شما  ردم منگذارند، م دارند، وقت ذهن

 نگاه م نند بدون اینکنند مکه شما حرف بزنید. شما این ابیات موالنا را  خواهند شما را از جنس خودشان ب

کنید  گوید این ابیات دیوسوز هستند. وقت تکرار م قول خود موالنا، م تکرار کنید. این ابیات دیوسوز هستند به 

گویند  زنند م برد، برای همین است که کسان که زنگ م شود، آن اثر را از بین م زنده م   و آن انرژی در شما

که اثرات مردم را دارید  کنیم، درست مثل اینخوانیم و تکرار م ها را م ما در روز صد بیت، دویست بیت این 

 شویید. م  

  

اندازند.  عنوان یوسف در چاه م تند شما را بهذهن است، برادران یوسف است که چون حسود هس  های اثرات من 

ذهن خودت باش ه قرین را مالمت نکن یعن گردن دیران نینداز.  موالنا هم البته به ما گفته که مواظب من 

خالصه حواس ما باید روی خودمان باشد، کاری با مردم نداشته باشیم، مرتب این ابیات را شما تکرار کنید و  
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  26صفحه: 

کند ه باید با بیت  که آدم بدنش کثیف شده دارد حمام م قرین را خنث بنید، درست مثل اینتا این اثرات  

  حمام کند. 

  

  کننده، انرژی زندۀ زندگ.  قول موالنا طَهور، آبِ پاک آید، آبِ به ور آب م خوانید از آنکه بیت را م همین 

  

  این حسابی که روی صفحه هست حساب مرکز موالناست:

  

PARVIZ SHAHBAZI FOUNDATION, INC. 

Bank Name: Wells Fargo Bank 

Account Number : 

7152500364  

Routing Number : 

121000248  

Swift #WFBIUS6S 

 

توانیم  ) است. اگر کس به این حساب کم کند یا قانون جبران را انجام بدهد مNonprofit پرافیت (و این نان

تَک او ی مدرک بدهیم که از  آمریا  taxسش (به  یعن مالیاتش کم کند، قابل توجه کسان که در کانادا و   (

  هستند. 
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  27صفحه: 

  های آقای شهبازی خانم مریم از ایران با صحبت – ١٠

  

  سالم آقای شهبازی؟  خانم مریم:

  

  کنم، بفرمایید. بله سالم، خواهش م  آقای شهبازی:

  

تان را  هایتان که حدود هشت سال، نه سال است برنامه بخیر. من مریم هستم ی از بیننده   وقتتان   خانم مریم: 

 گوش م گیرم.  دهم. بار اول است تماس م  

  

  آفرین! از کجا؟   آقای شهبازی:

  

  گیرم.  از ایران تماس م خانم مریم:

  

  کنم. از ایران، بفرمایید، خواهش م  آقای شهبازی:

  

کردم. با تان آشنا شدم. جبران مادی را از همان اول برنامه رعایت م حالم که با برنامه خیل خوش  خانم مریم: 

کنم از شما، از بینندگان عزیز، از خانم فریبا و همۀ بینندگان که با  تان را. تشر م شدم برنامهکه متوجه نم این

 ل شدم.  برنامه تماس مگیرند و آقای شهبازی ه  

  

فس عمیق بشید. بله نفس عمیق، تا سه هم بشمارید، آرام صحبت کنید. اصال جایی برای  ی ن  آقای شهبازی:

  بینید؟ بینید، مر نم تان م هل شدن نیست. شما هر روز من را در خانه 

  

کنم. خیل  بله آقای شهبازی، حدود هشت سال است، نه سال است که من با شما دارم زندگ م   خانم مریم:

  وجود آمده، خودم خیل تغییر کردم.ام بهدگ تغییرات در زن

  

  آفرین.  آقای شهبازی:

  

  گوید:من با رعایت این دو بیت از موالنا که م   خانم مریم:

  

  گفت پیغمبر که جنّت از اله 
س چیزی مخواه گر همز ک ،خواه  

  ) ٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

 که م گوید: و همچنین بیت  
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  نر و سبمر غیر را ح تا کن  
م خویش را بدخو و خال  کن  

  ) ٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

در زندگ خوشحالم که همین دو بیت خیل ام تأثیر گذاشته و همین. خواستم قانون جبران را رعایت کنم و خیل

 ام قرار داده. خدا شما را در مسیر زندگ  

  

گویید، همین دو بیت را ی نفر اجرا  هایی هم انتخاب کردید. راست م بر شما. چه بیت آفرین    آقای شهبازی: 

 الت زندگکند، مقدار زیادی از مش ر؟ اش حل مشود. درست است؟ مال شما هم حل شد دی  

  

  بله آقای شهبازی.  خانم مریم:

  

د آن موقع آن چیزهایی که  شود رابطۀ شما با همسرتان درست بشود. بع همین بیت سبب م   آقای شهبازی:

 خواستید به م گیرتان م آسان آید. م بینید که این دفعه آن چیزهایی که م آید. توجه  خواستید، خودش دارد م

 م فرق نم کند کدام همسر. کنید؟ رابطۀ شما با همسرتان یعن  

  

  آقای شهبازی من مجرد هستم.    خانم مریم:

  

  خندند] خُب شما منتظر همسر باشید. زی م بله، [آقای شهبا  آقای شهبازی:

  

ام را که این های زیادی دارم و بیشترین انرژی خندد] بله اتفاقاً من خیل همانیدگ [خانم مریم م   خانم مریم:

 کرد، انرژی همانیدگ کم هایم آزاد شدند. اما خُب اآلن هم همین دو،  ها گرفته بودند، خُب این دو بیت خیل

 همانیدگ بسیار شدید دارم که این دو، سه روز باال آمده. اصال حالم خوب نبود و اصال امید  سه روز من ی 

جوری شمارۀ شما را  نداشتم که تلفنم بیرد، برای همین متن آماده نکرده بودم و آمادگ نداشتم. فقط همین 

 م گرفتم، م خوشحالگفتم نم ر، اما خُب خوشبختانه گرفت و خیلم که صدایتان را شنیدم. گیرد دی  

  

  کنم.  ممنونم. عال، عال! پس با شما خداحافظ م  آقای شهبازی:

  

  خداحافظ شما، خدا نگهدار.   خانم مریم:
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  های آقای شهبازی خانم بیننده و پسرشان آقای ابراهیم با صحبت   ‐١١

  

  علیم. الو سالم  خانم بیننده: 

  

  سالم علیم.  آقای شهبازی:

  

کنم،  دفعه گرفت. بله سالمت باشید ان شاءاله. عذرخواه م خوب هستید آقای شهبازی؟ ی   خانم بیننده:

 سال و نیم است تماس نگرفتم، بعد ی من تقریباً ی  دفعه تماس گرفتم صدایتان را شنیدم خوشحال شدم. ی

  مطلب کوتاه داشتم که بویم.

  

  بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

  

ذهن و نفس و شیطان که همه ی هستند و این شعر خیل مشخص را که خیل شما  که من این   خانم بیننده:

  تکرار فرمودید: 

  

اند تن بوده نفس و شیطان، هر دو ی  
  اند در دو صورت خویش را بنموده

  ) ۴٠۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

 از ویژگ ذههای مهم من ی فرد در این دنیاست، دست از سر او برنم این است که تا وقت دارد. و دقیقًا به ن

  همین دلیل هم هستش که در توبه همیشه باز است. 

  

  بله.  آقای شهبازی:

  

که در توبه همیشه باز است،  کردم اینهای موالنا، از برنامۀ گنج حضور، من فکر م قبل از آموزش  خانم بیننده:

دانم تا رحمتش،  ها بیشتر آن را از روی عدل خداوند م حمت خداوند است. اما اکنون بعد از این آموزش دلیل ربه

کند که اصال اگر ما این درِ توبه را  قدر با انسان هست، آن را باال پایین م ذهن این چون متوجه شدم این من 

غیر از آن رحمت خداوند. ول اآلن دیر بیشتر از  نداشته باشیم، یعن واقعاً خارج از عدل خداوند است، حاال به 

 است که من بعد از این آموزشعدلش م کوچ خیل ،است که مثال کوتاه نکتۀ خیل ها متوجه  دانم. این ی

  شدم.

  

 باال پایین من حدود ده سال است دارم برنامۀ گنج حضور را گوش م بلندی داشتم، خیل پست دهم، خیل

وقت وقت  رفتم. گاه همیشه مثل آن پرندهها دور شدم، گاه بودم، ول نزدی خیل ای ها نه دور نشدم، مثال
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گفتند، همیشه سع کردم که رو به آن سمت داشته باشم،  هایشان م که باالی بام هست، موالنا در ی از قصه 

 م کرده. چون مکم دانستم که آن سمت است که درست است، و همان هم خیل  

  

 اآلن پسرم ابراهیم م م کنم. خواهد چندتا بیت از موالنا بخواند. من از شما خداحافظ  

  

  کنم، بفرمایید. خواهش م  آقای شهبازی:

  

  الو سالم علیم آقای شهبازی.  آقای ابراهیم:

  

  بله، سالم. خوبید؟  آقای شهبازی:

  

  خواستم چندتا بیت برایتان بخوانم. ساله. م خوب هستید شما؟ من ابراهیم هستم هفده آقای ابراهیم:

  

  خشم و شهوت مرد را احول کند 
  ز استقامت روح را مبدل کند 

  ) ٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  ها بت نفسِ شماست مادر بت
  زآنکه آن بت، مار و این بت، اژدهاست 

  ) ٧٧٢دفتر اول، بیت  (مولوی، مثنوی،

  

  صورت نفس ار بجویی ای پسر
  قصۀ دوزخ بخوان با هفت در 

  ) ٧٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  در خدای موس و موس گریز  
  آب ایمان را ز فرعون مریز

  ) ٧٨١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  ای همیشه حاجت ما را پناه 
  بار دیر ما غلط کردیم راه

  ) ۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  از خدا جوییم توفیق ادب
  ادب محروم گشت از لطف رب بی

  ) ٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  بی ادب تنها نه خود را داشت بد
  بله آتش در همه آفاق زد 

  ) ٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  عاشق پیداست از زاری دل 
  نیست بیماری چو بیماری دل 

  ) ١٠٩مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

  

  ها جداستعلت عاشق ز علت
  عشق، اسطرالب اسرار خداست

  ) ١١٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  عاشق گر زین سر و گر زان سر است 
  عاقبت ما را بدان سر رهبر است 

  ) ١١١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  هرچه گویم عشق را شرح و بیان 
  خجل باشم از آن  چون به عشق آیم

  ) ١١٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  گرچه تفسیر زبان روشنگر است
  تر است لی، عشق بی زبان روشن
  ) ١١٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

شتافت چون قلم اندر نوشتن م  
  چون به عشق آمد، قلم بر خود شافت

  ) ١١۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  چو خر در گل بخفت   عقل در شرحش
  شرح عشق و عاشق هم عشق گفت 

  ) ١١۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  خیل ممنونم. 

  

  توانم با مادرتان دوباره صحبت کنم؟  خیل زیبا. آفرین، آفرین! م  آقای شهبازی:

  

  بله؟  خانم بیننده: 
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ه بین رحمت خدا و عدل خدا  خواستم خدمت شما ی چیزی عرض کنم. شما اصرار نکنید کم  آقای شهبازی:

فرق بذارید، چون این ذهن است. و رحمت خدا و عدل خدا ی است. بیشتر از آن شما توجه کنید به این 

ذهن وجود ندارد و معتبر نیست، بله هرچه هست همان نام من ای بهدهنده موضوع که اصال در شما تشخیص 

 زندگ  ی نم بویید  نتیجه شما  و طبقه دانم  ست. در   ذهن این رحمت و تشخیص  اآلن  نکنید،   ذهن بندی 

  کنید؟ فضا را باز کنید. ها یعن ذهن. توجه م خداوند است، اآلن این عدلش است، اآلن ظلمش است. این

  

کردم رحمت است، فقط رحمت  بله ، بله، استاد. نه استاد من قبل از برنامۀ گنج حضور فکر م   خانم بیننده:

قول معروف مراقب بودم که نگاهش کردم دیدم چقدر دارد باال  ذهن را بهقدر این من از این این  است، ول بعد

 کند من را، بعد متوجه شدم که این در توبه همیشه باز است، گفتم واقعاً این از عدل خداوند هم هست. پایین م  

  

قول نهایت بهکه خداوند بی برای این  در توبه همیشه باز است، یعن راه برگشت همیشه باز است  آقای شهبازی:

شما رحمت است یا عدل است، بخشش است، کم است، حمایت است. تمام فرض کنید که حاال این درست 

گذاریم او به ما کم کند؟ ما  جاست که آیا ما م نیست بوییم که فکر و ذکر است، تمام توجه خداوند در این 

 کند، باید از ذهن اشتن ها و اسم گذگذاریم با همین بحثنم ها. توجه کنید اگر قرار باشد خداوند به شما کم

  ها را نزنید.  بیایید بیرون شما، این حرف 

  

  بله. بله.  خانم بیننده: 

  

اگر قضاوت کنید که حاال این واقعاً چیست اآلن؟ عدل خداست؟ رحمت خداست؟ ظلم خداست؟    آقای شهبازی:

دانم» و فضا را باز کنید تا هرچه  ها نزنید. خودتان را بسپرید با تسلیم و رضا و توکل و بویید «نم از این حرف 

یا اسم بذارید رویش. بذارید نیروی زندگ  ها قاط هم است، اصال شما نخواهید بفهمید چه هست  هست، این 

روز درون و بیرون شما، یعن جسم  شما را درست کند. خودتان را بسپرید، توکل کنید، خواهید دید که روزبه

 شما، فکر شما، کارهای بیرون شما و درون شما بهتر م شود. درون شما باید باز بشود.  شود. درون شما باز م

  ممنونم. 

  

گویم که شاید مثال  کنم در کارهایم، ی حالت است که م بله. آقای شهبازی من وقت سست م   خانم بیننده:

گویم  گویم حاال شاید این قبض است، بعدش بخواهد بسط بیاید، منتظر بسط هستم. م آید سراغم م ذهن م من 

  وجه هستم.خب عنایت خدا باید بیاید. ول به هر جهت باید برنامه را گوش بدهم. مت
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ها را نگویید. نگویید. شما حساب نکنید. این فکرها را نکنید،  ها درست نیست. نه ایننه این   آقای شهبازی:

ها همه ذهن است. نه، بسط و قبض است. شما فقط خودتان را بسپرید به این خواهید دید که از روزی که  این

کند، ما  کند. یعن او همیشه کار م خداوند شروع م شما دخالت در کار خداوند یا زندگ نکنید، از آن روز  

 نم نم گذاریم. از آن روز شما چوب الی زندگ به خودتان لطمه نم زنید. گذارید، یعن  

  

مانیم. این درواقع فریب دیو است. اصال شما ندانید  ها ما در ذهن مها و تشخیص دادن با این جور قضاوت 

دهد. اصال این فکرها را  اش را به من م چیزی ت و اآلن چه است و خداوند چه کجایید و چند است و چون اس

جا ما ی  اش آن خأل و آن خداوند است. این درصدتان خال است و همه   ٩٩٩٩/٩٩نکنید. شما این را بدانید که  

را ایجاد م را، عقل من   ذهن که فکرش عقل جزوی نام من ای داریم به پوسته   کند و ما  ذهن خواهیم  با آن م

 است، واقعاً م ار کند. شما نخواهید تشخیص بدهید.  تشخیص بدهیم که اآلن خداوند در چه وضعخواهد چ

 دیدید دارید تشخیص م وقت غلط است این. توجه م کنید؟ دهید، یعن  

  

  بله. بله.  خانم بیننده: 

  

  کنم. ید». ممنونم خداحافظ م تشخیص ندهید. «مدانید که چونید، مدانید که چند آقای شهبازی:

  

  بله. مچرم از شما، مچرم استاد از شما، خدانگهدار.  خانم بیننده: 
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  های آقای شهبازی آقای اصغر از کرج با صحبت ‐١٢

  

  الو، سالم آقای شهبازی.  آقای اصغر: 

   

  سالم علیم.  آقای شهبازی:

  

  آقا وقت بخیر، خوب هستید؟  آقای اصغر: 

  

  زنید؟ خیل ممنون، بفرمایید، بله، شما از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

  

  شوم.  من اصغر هستم آقای شهبازی از کرج مزاحمتان م  آقای اصغر: 

  

  اولین بارتان است؟   آقای شهبازی:

  

  شود زنگ نزدم خدمتتان.  اولین بار نیست، ول چند سال م  آقای اصغر: 

  

  بفرمایید، در خدمتتان هستیم.  آقای شهبازی:

  

  آید اصال.آقای شهبازی، نفسم باال نم  آقای اصغر: 

  

  بینید ما را نه؟  شما فرض کنید که شما از طریق ماهواره م  آقای شهبازی:

  

  بینم، ول بیشتر از ماهواره.  بینم، هم سر کار از اینترنت م هم از ماهواره م واله من شما را  آقای اصغر: 

  

طور با هم حرف  عنوان دوستتان بدانید و همین بله، آفرین. بله، عرضم به حضورتان که من را به آقای شهبازی:

 ر هول شدن ندارد.  داریم مر. این دیزنیم دی  

  

  شاءاله اگر لیاقت داشته باشیم آقای شهبازی.  ه هستیم، ان سالمت باشید. دوست هم ک  آقای اصغر: 

  

  کنم.  اختیار دارید. خواهش م  آقای شهبازی:

  

  ها را در میان بذارم با شما. آقای شهبازی راستش چندتا تجربه داشتم گفتم شاید بد نباشد آن  آقای اصغر: 

   

  کنم، بفرمایید. خواهش م  آقای شهبازی:
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کردم آن که در مورد قانون جبران مادی است، مال است، من ی چند مدت گوش م ایناش  ی   آقای اصغر:

 هم دوست داشتم، قشنگ یادداشت برم داشتم و ایناوایل برنامه شما را، بعد خیل  چند وقت ها. بعد ی

اش نکنم. ی خور گذشت، من حاال خیل سرتان را درد نیاورم. من تصمیم گرفتم، یعن به خودم گفتم که مفت 

ها را مجبور  دانم پول آب و پول برق و این ام را هر ماه مجبور هستم بدهم یا نم جوری که اجارۀ خانه یعن همین 

هستم بدهم، این حق عضویتم را باالخره این برنامه را هم درست شدنش کل خرج دارد، هزینه دارد، زحمت  

  ی چیزی پرداخت بنم.  کنم باالخرهعنوان کس که دارم مصرف م دارد. به

  

 مبلغ خیل آقای شهبازی ی ناچیزی من بهبعد از وقت عنوان جبران زدم به حساب گنج حضور، دقیقاً از خیل

شما را یادداشت برداشته بودم، بعد از  هایچیز. من چندتا دفتر از صحبتآن موقع به بعد اصال عوض شد همه 

ذهن  بار مثال کلمۀ من  ام را حت ی که این جبران مادی را انجام دادم، متوجه شدم من آن چندتا دفتر قبل این

  را اصال ننوشته بودم. 

  

  شما م گفتید من یعن ر مچیز دی من ی ،بذهن بعداً متوجه شدم خودم. یعن که این  عد این نوشتم. یا اصال

 قانون جبران را انجام دادم، دیدم دقیقاً همان چیزی که شما م نویسم. بعد چند سال خدا  گویید عیناً دارم م

شاهد است. این خیل عجیب بود برای من. حاال خدا را شر از این به بعد هر ماه باالخره هرجوری که بوده،  

کنم مجبور هستم، یعن دقیقاً برایم ی اجبار  ره خانه پرداخت م همان چیزی که با خودم عهد کردم، باالخره اجا

جوری  ام هست، حق اشتراکم را پرداخت بنم. این است. یعن شده قطع کنم، باید آن را ماه به ماه باالخره وظیفه 

  چیز کردم با خودم. 

  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  

گویند این تیر قضا هست، این همانیدگ ما را  که م عاً اینی چیز دیر هم آقای شهبازی، من واق  آقای اصغر:

 همانیده  با تیر م خانم ماه پیش تجربه کردم. من با ی ماه پیش، تقریبًا ی زنند. این را عیناً من همین ی

  بودم، نه با خودش ها، اصال با خودش در واقعیت هیچ ارتباط نداشتم، فقط ی تصویر ذهن در کلۀ من بود، 

 هرجا که م سر کار، خانه، مدام با این گفتیعن رفتم مثال وگو م کردم، نم م خریدم [خندۀ  دانم برایش بستن

 م به من نه ندارد  آقای اصغر]، عروس او هیچ ارتباط افتاد من متوجه شدم که اصال اتفاق کردم با او، بعد ی

  و نه خواهد داشت. ی جایی در دلم باز شد. 
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زنم، من با ی دعوا  ها حرف م ن دیدم خدایا من چقدر از این تصویرها مدام در سینۀ من هستند من با آن یع 

 م ازدواج م کنم، با ی جنگ م در درون خودم دیدم،  کنم، با ی را  وقت ترسیدم این شلوغ اصال کنم، یعن

  آقای شهبازی. 

  

ها هم این بساط را در  ذهن دارند، آن هایی که من له همه ببینند، آن شاءاآفرین، آفرین! بله، ان   آقای شهبازی:

دانم دوستشان، دشمنشان، در حال بحث و  وگو با همسرشان، نم درون خودشان ببینند که چقدر در حال گفت 

کس  ها همه توهم است، یعن خارج شدن از این لحظه است و ببینند که واقعاً با چه  جدل با ی هستند که این 

هویت شدن عشق ها بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است، همهویت شدن با انسانهویت هستند. هم هم

  ذهن است. بله بفرمایید. هویت شدن با من نیست. عشق با حضور است، هم 

  

واقعاً  گویم اصال رسیدم، ول  گویم اصال دیر دلم، نم مخلصم آقای شهبازی، چه بویم دیر. م  آقای اصغر:

 ار بودم. در دلم از خدا مباز شد دیدم خدایا من چقدر طلب روزن همه من گنج حضور گوش  گفتم بابا اینی

 دهم، این م همه شعر م که م خوانم، صدتا غزل خواندم، واقعاً آن بیت  ،«کن و، کن عاشق گوید «ترک معشوق

لحظه ی [صدا ناواضح] دل من برقرار است با ی موجود  عنوان ی موجود هرزه یعن هر  من دیدم خدایا من به

  دیر. بعد اصال خجالت کشیدم از خودم به خدا. 

  

 حس م آقای شهبازی واقعاً اآلن چند روز است، اصال شرمنده م کنم ه نم دانم در دلم، در عالم  شوم، یعن

ران دارم حرف مبا دی دارم موالنا درس ممثال کس زنم، به ی   دارم عروس دهم در توهم خودم، با ی

 م کنم، بعد م این هر لحظه دارد نگاه م زندگ هشیاری، ی است؟  بینم ی کند به من، من رویم به چه طرف

 م احساس شرمندگ اصال یعن این است که زیر سایه شما  رویم به ی طرف دیر است.  آرزویم  کنم. فقط 

  شرمنده نمیرم. 

   

خاطر زحمات من نیست. من برای  خاطر من نیست، به اختیار دارید. بله این قانون جبران مادی به  آقای شهبازی:

 کاری را شما پیوسته انجام بدهید  خاطر این خاطر تعهد خودتان است. بهخواهم. بهاین زحمات چیزی نم که ی

 وارد مشورت با من کنم از شما و همه که در مورد اجرای قانون جبران مادی  و من خواهش م تان نشوید.  ذهن

 نید پیشرفتتان از آن لحظه شروع مشود. چون او شما را متقاعد خواهد کرد این کار را نکنید. چون این کار را ب

ترین مقاومت را در مقابل جبران مادی خواهد  خواهد بماند. بنابراین بزرگ خواهد از بین برود م ذهن نم من 

  قبول است.  ذهن بسیاربسیار قابل ها که واقعاً برای من ورد. خیل منطق کرد و منطق خواهد آ
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 چه فرق م مثال نفر اضافه بشود. حاال این همه آدم نگاه م کند ی کنند پول م دهند من نگاه م کنم،  کنم یا نم

 م چه فرق من اهمیت ندارم، من به حساب نم نفر. یعن آیم. من خودم را در شکند ی دانم، مار مخلوقات نم

 من نم خواهم پیشرفت کنم. معان در  انداز کند، صرفهخواهد پس اش این است منتها ظاهرًا م جویی کند یا مثال

این راه نباید پول داد آقا، در راه عرفان، معنویت که نباید پول خواست،شما ی کاری را بنید دیر. نه، اگر به  

که گفتیم ی دیر بیاید به ما درس بدهد، دت موالنا را ما نشناختیم. برای این همه ماین دلیل است که این

 درس بدهد، ما هم چیزی نم بحث دهیم و به ما یاد بدهند یا این مجان ر.  که خیلهای دی  

  

 ما پول م مثال دهیم، شهبازی میلیونر م شود که چه بشود. توجه م ر میردکنید؟ و چقدر دیهمه  خواهد ب .

 م پیدا م ر. باالخره یدهند دی دهد. همین بحثشود م ها را ما م پیدا م شود این کار را انجام  گوییم ی

 بدهد و این را تعمیم م م دهیم. ی ما را، اقتصاد ما را درست م وضعیت اجتماع کند. نه، فقط تو  آید مثال

  .خودت باید درست کن  

  

ساله  دانند، ول اگر ی جوان بیستها را بهتر از من م آنهایی که سن و سالشان باالست، اینیعن هرکس، البته  

 شما را فقط شما درست خواهید کرد، هیچاآلن م ری درست نخواهد کرد. شما  شنود، باید بداند زندگکس دی

خواهم،  بنشینید من این را م   خواهم؟کس نباشید. بنابراین همین لحظه بویید خُب من چه م اصال منتظر هیچ 

 این را م خواهم، این را م وید من چه نمهم که خردمند است، نباید ب خواهم. هرکس خواهم»  خواهم. «چه نم

  ذهن است.  شعار من 

 این را نم من خواهم، آن را نم خواهم، این یعن و چه مب .ل است.ذهناین مش .خواه  

  

 دانم چه  آقا من چه م مخواهم. آن هرچه که به من م شما نم ر. یعنسازد دی خواهم؟ تو  دانید من چه م

 خودت نم چه م دان من بدانم چه م سر این چیزها درست است که پیش خواه !پا افتاده است، این  خواه

  پا افتاده است. پا افتاده نیست، در خانواده پیش مطلب پیش 

  

  همسر به آن ی ی مثالم م ،من چه غذایی دوست دارم،  گوید خُب اگر تو من را دوست داشته باش دان

 باید بروم، م چه رستوران که من خوشم م رستوران برد ی ر. خانم، آقا کدام رستوران مآید دی  خواه

 بروی؟ نم نه، نم .دانم تو باید بدان دانم نمست. شود. نمش دانم یعن  

  

  گفت آقا بیا حاال ببینیم این کار را انجام بدهیم بعداً  اول باید بدانید که کجا م روید، بعد راه بیفتید. هرکس

 م و آن که شما مفهمیم، نه. همین اآلن ب کنید؟ شما این گول را نخورید و  خواهید بروید کجاست؟توجه م

  برای خودتان تعیین کنید، «بجنب بر خود». 
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ای درست کرده بود، «بجنب بر خود». انسان ی روزی با خودش به خودش باید از آلمان ی برنامهآقای پویا  

 چه م پرویز شهبازی در زندگ بجنبد. همۀ حواسش روی خودش، من روزی م خواستم همین  خواهم؟ من ی

ببینید،   اآلن  بودم. خوب  تصمیم گرفته  اول  روزهای  همین  بدهم.  انجام  هزارتا  م برنامه  دانستم چار  چون 

 و بلندی م نم، از تمام پستاآلن رسیدم به  خواهم ب قریب [خندۀ  ، عن ٩۴٧ها رد شدم، آسان بود؟ نه، ول

 سال، دو سال به ما مهلت بدهد م ر خداوند یرسد به هزار. آقای شهبازی] دی  

  

  تا برنامه خدمت شما ارائه کنم   ٩۴٧شوم در این سرویس، در این خدمت که از موالنای بزرگ  پس من موفق م

اند که این راه است و شعرهایش را راه بیندازیم. امروزه کودکان  تر بینندگان پذیرفته هرحال بیش و شما هم به

خوانند، ما خیل از قوانین زندگ را از طریق موالنا فهمیدیم،  خوانند، شعر مثنوی م چهارساله شعر موالنا م سه

 کنیماآلن اجرا م زندگ ، خواهید و همین  مان در حال بهبود است، درست است؟ درنتیجه شما باید بدانید چه م

  هایی که صحبت کردیم دیر. براساس خودتان تصمیم بیرید قانون جبران مادی. حرف 

  

هایی  گویند هم جبران. جبران بویید. شما بینندگان آن کنید؟ نم خانم شما کم م   ی دیر تقلید است. آقا، 

ویید فرق نمیرید، بکه جوان هستید، امروز تصمیم ب پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، اگر ی ،کند چه کس

بردارم، مفت  او  باید ی قدم برای  هم  برداشت، من  برای من   قدم نم نم خوری  اگر  توانم بنم، من  کنم. 

  مان.  م  رنج، نه عقبجا نداشته باش، نه م خوری نکن، توقع بیمفت 

  

 قدم برم شما ی دید که وقت خواه دارید درحال قدم برداشت، اگر م دو قدم بردار، وقت که او ی توان

 دید که همه دنبالت م داری که. خواه آیند. آقا نمبشوی، نم با ما شری ؟  خواهبرای ما کار کن خواه

خورد، س سالش است  اش م کند، همه خوری م اش مفت مه ای که ه حت پدر و مادر. پدر و مادر هم از بچه

  بده، چهل سالش است بده، برای من زن بیر، خانه بخر. 

  

 روی هفدهای که از شانزده کنید؟ این قانون جبران است. پدر و مادر از بچهآقا، خانم برو کار کن. توجه م سال

کشد، دوتا بچه ی دوش من برداشته شد. ی نفس م پای خودش ایستاده، خیالش راحت است. این بار از رو

 داشتم هردو اآلن دارند کار م ر احتیاج ندارند. توجه مکنید؟ کنند، به من دی  

  

اش است. شما اگر در خانواده دو نفر آدم اش است. همسرم است وظیفه قانون جبران نگویید پدرم است، وظیفه 

که فقط دستتان درد نکند، نه. بویید تو  بران را انجام بدهید، نه این حاال تازه ازدواج کردیم ما، شما قانون ج 

 این کار را م من هم این کار را م ،کن کنم، شما این کار را م من هم این کار را م ،کنم. خواهید دید که  کن



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۷-۱مشار

  39صفحه: 

زودی از بین واده به شود و پر از توقع، آن خانخور م اش وقت مفتشود. ی تر م روز گرم این خانواده روزبه 

 م مرتب شما م بینید که من رود. یعن موفق م ذهن ند. توجه مکنید؟ واریز درد. شود در رابطه واریز درد ب  

  

  م کند، ولو این توقع، رنجش، توقع، رنجش، توقع، رنجش، قانون جبران باشد آدم قدردان گوید دست که م

کند دهد، حس م دهد، احترام م ، همین اعتراف به طرف مقابل ارزش م شما درد نکند، شما این کار را کردید

 که طرف م کنید؟ فهمد، توجه م  

  

کند، کند، چون کار نم خوری م برد، آن ی هم مفت برد، همۀ بار را مجا م رسیم، ی بار م آخرسر به این 

 هم نم قدرشناس کند. نم وقت شما را گرفتم. خواهد این داند که چقدر زحمت م کار. بله ببخشید من ه  

  

مخلصم آقای شهبازی، من خیل هم طوالن، فقط ی تشری بنم از شما، من خودم حقیقت س   آقای اصغر:

سال  وسهسال آقای شهبازی یعن با تبر کوبیدم به ریشۀ خودم تا بیست و پنج سالم است االن. من از شانزده 

داشتم، هم دیر اصال آتش زدم به زندگ خودم. بعد هم وقت که آشنا شدم با برنامۀ شما،  تقریباً. هم اعتیاد  

 من نم ار دارید مبه جانم، با پوستم،  دانم شما چ سوادش را ندارم بخواهم توضیح بدهم، ول کنید؟ اصال

 چیز عجیب و غریبی است این براستخوانم، قشنگ درک دارم، قشنگ درک م نامۀ گنج حضور. کنم، خیل  

  

ها همه ی قانون  گزاری را، اینشما از موالنا یاد گرفتیم، شما اگر قانون جبران و قانون سپاس   آقای شهبازی:

ساله که جوان است، پر از قدرت است،  گویید ی پسر بیستگزاری را، قدردان را یاد بیرید، م است، سپاس

جا، باید بنشیند فکر کند که این  جا، مشروب را بند این بند این  پر از نشاط است، آخر چه لزوم دارد دود را

 من نم ندارد،  بروم مثال قلب بخرم، جر چه م دوتا کلیۀ من جایزین  دانم، کبد بخرم، شش بخرم،  توانم 

 ایننم بازار نم دانم  این، یدک که ندارد، بویند آقا ی شش بدهید م ها که در  ن  فروشند. ی دانه است 

 خواهم عوض کنم، پیچ و مهره که ندارد! م  

  

توان ببین. جسم را  ها را باید در خانواده یاد بدهند به آدم که قدر این بدنت را بدان. اآلن که دیر م این 

 م چیزها را م مهم است، خیل این ذهن هم خیل .ببین من توان فهمد. حت هم م فهمد که بابا این  ذهن

ه است، این را باید موظب باش، برای چه شما دود، شما به ما بویید آن موقع که شروع کردید به  بدن ی دان

که شما دود را بنید، بدنتان را خراب  اعتیاد، روی چه حسابی شما شروع کردید به اعتیاد؟ چه عقل بود این 

ها  ی هم هستند دیر. برای چه این هاها دوست کنید یا چیزهای دیر هم مثل سیار و مشروب و غیره هم که این

  را وارد بدنتان کردید، روی چه منطق؟ 
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کرد باالخره، ما  خواست از ی دردی فرار بند. آدم را سحر م منطق نبود، فقط درد بود، آدم م  آقای اصغر:

 دانستیم.  که نم  

  

 این فکر سطح، یعن جسمتان  یعن به همین سادگ، به همین حالت ببخشید سطح بودن، یعن  آقای شهبازی:

  را خراب کنید، با همین فکر؟! 

  

خواهیم خراب کنیم، یعن این  را م   کردیم که جسممانجوری فکر نمخُب آدم خودش، آن موقع این   آقای اصغر:

تر شدم،  اولین بار که من تجربه کردم، انگار روی آتش آب ریخت. یعن دیدم چقدر من حالم بهتر شد، چقدر آرام

 دانم دردم اصطالحاً کم نم تر شد. نم افتیم. واقعاً.  دانستیم به خدا آقای شهبازی چه منجالبی داریم م  

  

ها نیفتند. امیدوارم. ها و منجالب اله دیران جوانان از این برنامه استفاده کنند، در این تله شاءان   آقای شهبازی:

  خب دیر با شما خداحافظ کنم.  

  

  خیل خوشحال شدم آقای شهبازی.  آقای اصغر: 

  

  کنم. خداحافظ شما. خواهش م  آقای شهبازی:
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  آقای شهبازی در رابطه با دستگاه روکو  هایسخن  ‐١٣

  

امروز حق شما را من خوردم و نتوانستیم ساعت اول خیل تلفن بیریم. اجازه بدهید ی مطلب را خدمت شما  

 م دانید.توضیح بدهم که احتماال  

  

) را بخرند یا  Rokuکسان که در آمریای شمال هستند یعن کانادا و آمریا و اروپا، لطف کنند دستگاه روکو (

آی  مثل  هستند  موبایل  دستگاه  یا  موبایل  این  ما،  موبایل  اپلییشن  مثل  از  اندروید  و  اپل   این گوش و  پد 

) هست.  Ganjehozour2، (٢توانید دانلود کنید، اپلییشن ما گنج حضور  ها. اپلییشن ما را م سامسونگ و این 

 یشن ( اگر نمدانید اپلیapplication .چه هست (  

  

شود و در آن قسمتِ مثال آیفون با ی )، است که نوشته مprogram )، ی پروگرامapplication ) اپلییشن (

)A بزرگ مشخص شده م ( وجا جست روید آن جو م ٢زنید گنج حضور  کنید م) ،Ganjehozour2 است انمج (

 کنید. به دانلود م تمام برنامه وسیلۀ آن م بینید یعن با همین تلفن. کاف است ی تلفن  های ما را بتوانید 

  تر است.ها از طریق اپلییشن راحت داشته باشید دسترس به همۀ برنامه 

  

  ). ParvizShahbazi.comسایت ما که پرویز شهبازی دات کام هست ( یا مستقیم بروید به وب 

 یشن را مبینید.  پس دست راست آن گوشۀ باال اپلیParvizShahbazi.com   وسیلۀ  سایت ما است که به وب

 توانید وصل بشوید کامپیوتر یا باز هم وسایل موبایل م .  

  

دهد که به اندازۀ قوط کبریت خیل نازک است،  ) را نشان مRoku ی دیر سمت چپ پایین دستگاه روکو (

 م رود به ی   و همین جوری نصب شده  بینید چه جایی در پشت تلویزیون، پایین سمت چپ، م توانید  طور م

از آمازون (این را  () یا بست Amazonها  توانید از مدیا مارکت  ) در آمریا بخرید. در اروپا مBest Buy بای 

)Media Marketاهبخرید اسمش روکو () یا فروش ترونیهای الRoku .هست (  

  

خواهید دید که چندین جا ما دیده    در روکو ما خیل قوی هستیم، اپلییشن بسیار قوی داریم و اگر گرفتید

 ٢هست، گنج حضور    ٢شویم. بهترینش باز هم گنج حضور  م  )Ganjehozour2 کنید آن را پیدا کنید و کلی (

  روی آن. 

  

 توانید تلویزیون و در ضمن در این روکو مرا هم ببینید یا از طریق ج ر ایرانویز (ال های دیglwiz توانید ) هم م

  ها. کنیم به آن ) مStream ید یا از طریق هر باکس دیری که در آمریا یا اروپا معمول است ما استریم (ما را ببین 
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) داریم که  Live) چندین کانال الیو ( YouTubeتوانید ببینید ما در یوتیوب () مYouTube و از طریق یوتویوب (

جا است  تا برنامۀ اول ی کانال است، دائماً این مثل تلویزیون آن   ٢٠٠احتماال شما خبر ندارید، یعن مثال بویم  

 برنامه توانید بروید آنشما م جا مثل تلویزیون است شروع کنید ی) ای را دارد پلPlay ندارد  ) م کند موسیق

  د. سرهم هستنها پشتها، برنامه این

  

به باال   ٨٠٠ی کانال است، از   ٨٠٠تا   ۶٠٠ی کانال است، از  ۶٠٠تا  ۴٠٠ی کانال است، از  ۴٠٠تا   ٢٠٠از 

بینید که کامپیوترهای  کنند و م ) مStream (زنده) هستند دائماً استریم (  Liveها  ست که اینهم کانال دیری 

  فرستد. کند، یعن سینال م ) مStream ها هر کدام به ی کانال استریم (مختلف دارد این 

  

 های ما در  دانید که تمام برنامه شما باید بتوانید از اینترنت استفاده کنید بسیار قوی هستیم ما در اینترنت. م

) یTelegram تلرام  هست،  واتس   )  در  ( جایی  واتسWhatsAppآپ  البته  هست  در  )  هست،  محدود  آپ 

  شود. مStream(  از فیسبوک دارد  استریم ( ) هست اآلن همFacebookفیسبوک (

  

بله، دوباره از بینندگان در این کشورها یعن کشورهای آمریای شمال مثل کانادا و آمریا و یا اروپا، تمام  

 م اروپا هست  در  (کشورهایی که  روکو  از  و Rokuتوانند  اآلن.  متداول شده   خیل روکو  این  استفاده کنند.   (

 اره این بینید که دوبم است و با ریموتش (جا نشان م چیز کوچ دهد روکو را، یRemote من این هم .(

 ساده است نشان م دهد. نصبش است و پشت تلویزیون که خیل  

  

 را که م متخصص یا خودتان یا ی گویید این را برای ما نصب کن نصب م کند فوراً پیدا م شود. خیل  خیل

به اروپا و آمریا است، هیچ ارتباط به ایران ندارد و در ایران  زنیم راجع هایی که م حرف   آسان است و همۀ این

 ت (خواهش مکنم برنامۀ گنج حضور را حتماً از طریق یاهسYahsat ر، هاتبرد () ببینید نه چیز دیHotbird  و (

  ها نَه، فقط یاهست را ببینید. این

  

  به قسمت دوم.  بله، ی تلفن دیر هم بیرم برویم
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  های آقای شهبازی خانم صفورا و دخترشان خانم رز  از یزد با صحبت   ‐١۴

  

  الو، سالم آقای شهبازی.  خانم صفورا:

  

  سالم علیم.  آقای شهبازی:

  

گیرم. همسرم  شنوم. من صفورا هستم، از یزد با شما تماس م خیل خوشحالم که صدایتان را م   خانم صفورا: 

  خواند. گیرد، حسین. دخترم، رز برایتان شعر م تماس م همیشه با شما 

  

  کنم. خوب هستید شما؟  ، بله. خواهش م بله  آقای شهبازی:

  

شنویم و  شود وقت که صدای شما را م بله، خدارا شر. خوب خوب، متشرم. از این بهتر نم   خانم صفورا:

دیم. دیر این قوت گنج حضور برای ما چند برابر شده. که جدیداً با ی خانوادۀ گنج حضوری در یزد آشنا ش این

 م فکر هستند.  کالم هستند و هم بینیم که همانگار که کسان  

  

  بله، بله.  آقای شهبازی:

  

، زیاد. تقریباً دو ماه است که خودم را موظف کردم هر روز  خیل بریم، خیل که خیل لذت م و این   خانم صفورا:

کنم. دیر خودم را موظف نویس م فرمایید، پاک کنم موقع که شما م نویس م ها را که چ ی مقدار از برنامه 

  دهم. ام هر روز مثل کتاب خواندن این کار را انجام م کرده 

  

  آفرین!   آقای شهبازی:

  

هایم  چیز از مادر خانه هست، خیل تالش کردم که از این طریق بچه فرمایید که همه که شما مو این   :خانم صفورا

 که درست است بروند. و نم ذارد و به آن راه  آرام باشند و به راهکه خرد پیش پایشان ب راه ،گویم چه راه

  بروند. 

  

  بله، بله. آفرین!  آقای شهبازی:

  

  کردم را دوست دارم برایتان بخوانم.  نویس م ه من ی متن که داشتم امروز پاکک و این   خانم صفورا:

  

  بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

  

    خانم صفورا:
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‐  واکنش نشان م دهیم، کاهیم، کوه باشیم. وقت  

  

‐   اگر آن چیزی که م دهد، چون لب من خواهیم رخ نم که حرف م ذهن م خداوند مچون آن  رمدزند، از د .

  زند.  ذهن حرف م فکر و عمل که باید انجام بشود، ندادیم و دائم عقل من 

  

  کند. گوش هست که فضا را باز م ذهن را پنبه بذار. گوش بی گوش من  ‐

  

‐ دست ما نیست. دست خردورزی زندگ ست.   تغییرات بیرون  

  

افتد، من در اطرافش  یم این اتفاق که در این لحظه م گویست. اگر عقل داریم، م ذهن عقل من شایت ما، بی   ‐

 کنم و گوش بیفضا باز م باز م گوش  شود. ما که کمتر از خاک نیستیم که از نَفَس باد صبا در بهار از خش

 به سبزی تبدیل م توانیم سبز شویم.  شود. ما از خاک کمتریم؟ پس ما هم م  

  

  شود».  گوید «بشو و م زندگ خداوند م «امر کن» یعن نیروی شوفایی  ‐

  

‐  ر مداریم، اگر لحظهکند. کمتر از کوه نیستیم. اگر من ما کمتر از باد نیستیم که بارو لحظه فضا را باز  بهذهن

  آییم. شویم و مانند خورشید باال م دم زاده م بهکنیم، دم 

  

‐   کند. دنبال اراده خداوند در این لحظه قضاوت م ن» مآید. مانند باز شدن غنچۀ گل، تبدیل کرم  اش «امر ک

  به پروانه. 

  

  فضاگشایی وظیفۀ ماست.  ‐

  

  ذهن بهترین خدمت است، البته درد دارد و عواقبی دارد.  ظلم به من  ‐

  

  دانیم. نباید بدانیم.  چیز را بداند، قضا را نم خواهد همه فَکان» بودن اشتباه بشریت که م در معرض باد «کن  ‐

  

  برجهید و برطپید و شادِ شاد
  ی دو چرخ زد سجود اندر فتاد 

  ) ۴۶٩٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

  

 گوید، باید برقصیم.  اگر فهمیدیم موالنا چه م  

  

  آفرین.  شهبازی: آقای

  

  خانم صفورا: 
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ن به موالنا، فضاگشایی، تمرین و صبر و شر هر روز باید صورت گیرد، و قانون  تمرین معنوی ما گوش کرد  ‐

  جبران.  

  

  های ما فاسد و پوسیده هستند.  های همانیدگ های هرز همانیدگ را بذار بخشد. کاشته علف  ‐

  

  مورد تأیید قرار گرفتن، کشت ثانویه است.   ‐

  

گوییم درست است و روی آن پافشاری زنیم و م : خاموش باشید. باید خاموش باشیم، ول حرف م اَنصتوا  ‐

 کنیم.  م  

  

  علت اختالف ما زنده نشدن ماست.  ‐

  

‐   نم دهد، مشل پیش  زندگ گوش  بزند،  م آید. من زندگ حرف  پافشاری  زند، من ذهن حرف  هم   ذهن

 کند، من م هم جواب م دهد. ذهن  

  

  ذهن ما دیران اذیت شوند.  عاقالنه نیست که دائم با من  ‐

  

  ها برسیم. خواهیم به آن ها هم م ذهن خواسته داریم، توسط سبب با من  ‐

  

‐  لج نم از درون ما حرف بزند، دائمًا در حال بخشش است. زندگ زندگ وقت م کند.  کند. کم  

  

‐  اگرفته. چرا ما را فرانگرفته گوید رحمت خدا همه را فرسورۀ اعراف م دهیم.  است؟ چون اجازه نم  

  

‐   اگر مرکز ما  اتفاقات بد م که داریم، تسلیم شویم و فضا را باز کنیم، ول یریم با خشمافتد که ما یاد ب

  وقت موفق نخواهیم شد.  اشغال باشد، هیچ

  

ست که  هایی مانند موالنا هستند، خورشیدی سایۀ خدا که همان موالناست، در این جهان ادامه دارد. انسان   ‐

  دلیل بر خورشید خداست. موالنا مردۀ این عالم و زنده به خداست.  

  

 نم یرم و همین من خیلقدر از خانم فریبا هم سپاس جا همان خواهم وقتتان را ب کنم، دستشان را  گزاری م

 م یاد دادند و دارند یاد م از برکات خدا، موالنا و حضور  هند. و همۀ این دبوسم. ایشان هم خیل به ما  ها 

 م کنم برای شما. شماست و همیشه آرزوی سالمت  

خانم فریبا خیل ممنون که یادم انداختید ی کتاب جدیدی نوشتند و چاپ   ممنونم، خیل زیبا!   آقای شهبازی: 

  نام قوانین زندگ، درست است؟ شما خبر دارید؟  کردند به 
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  له.  ب خانم صفورا:

  

  اسمش چیست؟   آقای شهبازی:

  

  خوانیم. بله، به دستم رسیده و با دخترم م  خانم صفورا:

  

شهبازی: بی  آقای   اصال است.  خوب   ر    نظیرخیلدی بار   ی چیست؟  اسمش  واقعاً زحمت کشیدند.  است. 

  بویید، قوانین زندگ، درست است؟ 

  

های موالنا، مدیریت روزانۀ  گویم. نه، «امروِز من آب و آیینه»، (اندیشهبله. واقعاً. اآلن خدمتتان م   خانم صفورا:

  (.خویشتن با قوانین هست  

  

  بله، بله، بله.  آقای شهبازی:

  

العاده است، خیل. مثل  خیل فوقور کتاب هم ترجمه دارد و خیل که ترجمه هم دارد، از آن و این   را:خانم صفو

  نظیر است دیر.  تا قانون هست، بیسه وهای شما. بیست  خودشان و مثل گفته 

  

  نظیر است.  بله، بیآفرین، بله   آقای شهبازی:

  

خوانیم. البته خانم فریبا خیل به ما لطف دارند،  به فصل م خوانیم. فصل  من با دخترم مدام م   خانم صفورا: 

  فرستند. هایشان را برای ما م خیل محبت دارند، کتاب 

  

  کنم که در دفتر گنج حضور هم هست، در تهران.  بله، این فکر م بله   آقای شهبازی:

  

  بله، این کتاب؟   خانم صفورا:

  

زنگ بزنند بیرند. اجازه بدهید آن دفتر گنج حضور در تهران هم    توانندبله، فکر کنم م بله    آقای شهبازی:

این شمارۀ دفتر است. اگر هم نداشته باشند، راهنمایی    ٠٩٩٠١٩۴۴١٠٣هست. من ی بار شماره را بخوانم:  

 م فکر کنم تعدادی را دادند به دفتر، م م، جا تهیه کنند. من هم دارتوانند از آن کنند که از کجا بخرند، ول

 جلد هم، چند جلد البته به من فرستادند که اآلن م لطف فرمودند یدهم. ممنونم که یادآوری  آورم نشان م

  خانم فریبای عزیز را.   کردید

  

  کنم. واقعاً عزیز هستند ایشان.  خواهش م   خانم صفورا:
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  47صفحه: 

  خیل، خیل، خیل.  آقای شهبازی:

   

  د برایتان ی شعر از موالنا بخواند. خواهن آقای شهبازی، دخترم م   خانم صفورا:

  

  بله، بفرمایید. بله   آقای شهبازی:

  

  نگهدار. گوش خدمتتان باشد با رز صحبت کنید. خدا   خانم صفورا:

  

  خداحافظ.  آقای شهبازی:

  

  

  سالم آقای شهبازی.   خانم رز: 

  

  بله، سالم. خوب هستید؟   آقای شهبازی:

  

  گیرم.  مرس، ممنون. شما خوب هستید؟ من رز هستم، از یزد تماس م  خانم رز: 

  

  خانم رز. بفرمایید.  بله،   آقای شهبازی:

  

  خواهم بخوانم برایتان.  ببخشید، من ی چندتا بیت م  خانم رز: 

  

  ین خانه کیست باران که شدی مپرس ا
  ست ی سقف حرم و مسجد و میخانه

  

  ها را نشمار  باران که شدى، پیاله
  ستی جام و قدح و کاسه و پیمانه

  

آیی  باران! تو که از پیش خدا م  
ست! توضیح بده عاقل و دیوانه ی  

  

  بر درگه او چونکه بیفتند به خاک  
ست شیر و شتر و پلنگ و پروانه ی  

  

  با سورۀ دل، گر خدا را خواندى 
ست حمد و فلق و نعرۀ مستانه ی  
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  48صفحه: 

  دانند خردان، خویش خدا ماین بى
ست اینجا سند و قصه و افسانه ی  

  

  از قدرت حق، هرچه گرفتند به کار 
 ستدر خلقت حق، رستم و موریانه ی  

  

  ین گر درک کن، خودت خدا را ب
  ست خانه یو بت  درکش نکن، کعبه

  (مهدی مختارزاده) 

  

  خانم رز، خیل ممنون. خیل هم زیبا خواندید. آفرین!    خیل زیبا آقای شهبازی:

  

  اش را بد خواندم. جاهایی  ممنونم. ببخشید حاال، ی  خانم رز: 

  

شهبازی: آن   آقای  زیبایی نه،  اتفاقاً  آنها  م اش  درست  را  همه  نم جاست.  خوب  آقای  خواندید  [خندۀ  شد. 

 کار است.آن زیبا م هم بزنیم که آن نم تپق طوری خواندن را زیبا کند. اشتباهات این شهبازی] ما باید ی

 م  !کند. ممنونم، عال  

  

ا  که قبل از فریب خاطر این جان به  مرس، ممنونم. خواستم خودم هم جداگانه ی تشری بنم از فریبا  خانم رز:

فهمیدم. اما از وقت که با فریبا جان آشنا شدم و با ایشان  ها را واقعاً نم جان، من اصال واقعاً معن شعرها و این 

  ها.  هایش را بفهمم و همه این که شعرها را بخوانم و معن صحبت شدم، دیر خودم عالقه پیدا کردم و این هم

  

  آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

  

  خیل ممنونم.   خانم رز: 

  

  خانم رز؟   عال! شما چند سالتان است،عال،   آقای شهبازی:

  

  من چهارده سالم است.  خانم رز: 

  

  کنم با شما.  شاءاله! عال، عال، آفرین! خداحافظ م چهارده سال، ما  آقای شهبازی:

  

  نگهدار. مرس، ممنونم. خسته نباشید. خدا  خانم رز: 

  

    �💠💠�اول  خشب پایان �💠💠�
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  49صفحه: 

  های آقای شهبازی، معرف کتاب جدید خانم فریبا صحبت  ‐١۵

  

که یادمان برود، کتاب خانم فریبا این است، «امروز من، آب و آیینه» که به انگلیس هم ترجمه شده  قبل از این

 است. شود البته، آقای همراه ترجمه کرده دیده نم پرتوان کتاب کوچولو ول اند و خیل  
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  50صفحه: 

  آقای بیژن از داالس تکزاس‐١۶

  

  گیرم. از داالس، تگزاس تماس م  همتایان. بیژن هستمدرود بر بی آقای بیژن:

  

  کنم، بفرمایید، سالم.  بله، خواهش م  آقای شهبازی:

  

  وگویش با خدا گوش بدهید.  اجازه با داستان موس و شبان، به پیام من هم مانند شبان و گفت  با آقای بیژن:

  

 ویم، چون برای من فضاگشایی را باالخره توجیه کردند. حدود چهارده قبل از آن مبه مادرم ب خواهم تبری 

کنم و در عرض این مدت متوجه شدم که نیاز مادر، بر خواست  داری م جا از مادرم نگه ماه است که من در این 

 بینممن ارجحیت دارد و فضاگشایی را در پاسخ به نیاز مادرم م .  

  

فایدۀ فضاگشایی برای من قبال خیل سخت بود و فهمش سخت بود و دو تا فضانورد را در آسمان با ستارگان  

  شدم که فضاگشایی یعن چه! کردم فضاگشایی یعن این و متوجه نم کردم و فکر م شمار تجسم م بی

  

رد برایش انجام بدهم بر کار من اَرجحیت  داری از مادرم فهمیدم که کاری که او الزم داکه در هنگام نگه تا این

 ت دارد. دارد، کاری که در آشپزخانه ممن اَرجحی خواهم انجام بدهم یا کار شخص  

  

بین  پس فضاگشایی یعن خودگشایی، یعن خودم را باز کنم و جا بدهم چیزی را که غیرمنتظره است و پیش 

  نکردم و شاید هم ناخواسته باشد در خودم باز کنم. 

  

  آفرین.  آقای شهبازی:

  

برنامه  از   ی اخیرتان  در  آدم فکر م   ٨٣۵های  از  توقعات  بیشتر م کنم گفتید که  کم بشود، رضا  و  ها  شود 

 نداشته  فضاگشایی زیاد م شود و این را من دقیقاً حس کردم، چون اگر انتظار سالم و خدانگهدار را از کس

شود ، انتظار نداشته باش کس کاری را برایت انجام بدهد، این مباش، انتظار مالمه از کس نداشته باش

  فضاگشایی. 

  

های زندگ آدم پاسخ بدهد و  فضاگشایی مثل [صدا ناواضح] «در این بحر همه چیز بنجد» یعن به ناخواسته 

  جا برایشان باز کند این هم گشایش است. 

  

که ده رضایی» یعن این «که هر چِت حق دهد م   ٢۶٧۵غزل  ای دارد با [صدا ناواضح] مولوی،  و فضاگشایی رابطه

تسلیم واقع بشو و تسلیم کامل بشو و فضا را بشا و رضایت بده و خشنود باش، انتخابی نداشته باش، این  
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  51صفحه: 

 یرد و در هرلحظه که خدا در من نفس مباید در هرلحظه صورت ب شوم که او دارد نفس  کشد، من آگاه م

 هاکشد، لحظهم من کمتر م تدریج از بین شود و به ی بعد نگران  رود.م  

  

 ای به دهد، باز اشاره هنگام انجام هر کاری هم اگر آگاه به وجود خدا در بدنم بشوم که او دارد کار را انجام م

دهد د انجام م ها را من دقیقًا اآلن به خاطر ندارم، آگاه که بشوم که خداوند دار«اذْ رميت» هست که این شماره 

  شود و خشنود هستم از انجام کار. م  تر انجامرود و راحت خوبی پیش م کار را، کار به 

  

  [صدا ناواضح] داشتیم که 

  

  خوش بنوشم تو اگر زهر نه در جامم 
  پخته و خام تو را گر نپذیرم خامم 

  ) ١۶۵٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

غزل    ١۶۵٠قبل تکرار کردم کامل خواندم و شعر اولین شعری بود که از مولوی شماره    هایاین شعر را در سال 

چیز بر وفق مراد ما نیست و چیزی که بر وفق مراد ما  . در من نشست و به من آموزش داد که در دنیا همه١۶۵٠

 این نشیند و من باید این را بپذیرم، خوش بنوشم و خوش نوشیدن  یعنباشد، مثل زهر به ما م ر خدا  نکه ش

 را به منم همه   کنم که این تلخ اش بر میل من و خواست من داده که چشمم باز بشود بیدار بشوم که زندگ

  نیست.

  

کنم و نتوانستم غیر از چند برنامه را کامل  شما را پییری م   سال است دارم برنامۀ  در حقیقت من حدود بیست 

  از اول تا آخر ببینم به علت موقعیت جغرافیایی یا تأخیر ساعت. 

  

  تغییرات را که من در خود دیدم، ساعت نگذاشتم ببینم آیا هنوز وقت دارم یا نه؟ 

  

  بفرمایید، بله، چند دقیقه.  آقای شهبازی:

  

 هست که متوجه شدم تغییرات من یا دگرگون شدن من کنجاوی در امور دیران است  تغییرات ی  آقای بیژن:

 وقت من را م که خیل گیرد و کارافزایی م رود که به کند و دنبال چیزهایی مای برای من  خورد و فایده درد نم

  ظر»، اگر درست فهمیده باشم؟ کند به «نا هایتان اشاره م که در برنامه  ندارد. ی نوع آگاه در من بیدار شده 

  

  بله.  ازی:آقای شهب 
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  52صفحه: 

ای برای من  دهم به نفع من هست یعن فایده گوید که این کار که انجام م که این آگاه به من م   آقای بیژن:

شود یا  م   که به ی کس تلفن خورد؟ یا این ، به چه درد من م که فالن از کجا نامه برایش آمده دارد یا این 

م روزن  نگاه  را  م   کند، چه امۀ خبر  من  چیزی  برای  این کار  انجام  خود متوجه شدم که  بخواند؟ پس  خواهد 

  ای ندارد و این را توقف زدم، متوقف کردم. فایده

  

  آفرین.  آقای شهبازی:

  

خواستم در انجام کارهایم نمرۀ صد  خیل جالبی هست که همیشه م  طلبی چیزو دیر حس کمال   آقای بیژن:

طلبی، بعد فهمیدم که حت با  بیرم، بعد این جریان را به ی از [ناواضح] مطرح کردم، حرف پیش آمد، کمال 

 نمرۀ شصت هم م شود قبول شد خیل یرم،  شدند، اگر من بخواهم برای همه ها با شصت قبول مچیز سخت ب

 بر من سخت م یرم همه را کامل انجام بدهم. زندگشود. صد ب  

  

  آفرین.  آقای شهبازی:

  

 اه سخت وقتاه، کار من که از کار دانششصت هم پذیرفته هست. کار دانش تر که با نود یا هشتاد یا هفتاد حت

ها که در ایران بودم حت نمرۀ ده هم قبول بود، پس چرا  نیست که یا حت در مدارس، بیست گرفتن، آن وقت 

  گیری به خودم بنم. فشار سنگین، سخت

  

های خودم هست و اگر انجام کار دیران با روش من  ۀ دیر ایرادگیری هست که مقایسۀ کار دیران با روشنکت

 نخواند ایرادی در کارشان پیدا م جا صبر  کنم و همین کنم و این را توقف زدم و آگاهم که دارم ایرادگیری م

 م کنم و ادامه نم دانم من هنوز وقت دارم یا نه؟ دهم. نم  

  

ها خیل مفید است برای جوانان مخصوصاً. اگر تغییرات دیری دارید  بفرمایید، بله این صحبت آقای شهبازی:

  بفرمایید. 

  

ها نو بمانند و  خواستم آن ها در خودم بود که می دیرش استفاده نکردن از متعلقات یا داشتن   آقای بیژن:

رفتن  چیز از بین چیز آفل هست و همه که همه باالخره، درک این هایتان  چیز از برنامه که همه نپوسند و درک این 

 هستند. م چیزی پوسیده م ی ببنیم وقت شود یا دارد خراب م ند مشود، بهتر است که  شود یا چاقو دارد ک

 ند بشود تا من نباشم و آن نو بماند و از این نظر خوشحالم و از هرچیز دارم استفاده مآن ک یم که این  گوکنم م

  است.برای استفاده گذاشته شده 
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  53صفحه: 

تر، هنوز هم جوان هستم من  تر بود، گفتم جوان هایی که جوان وقت  ی دیر مطلب، عکس نگرفتن است که آن

  [خندۀ آقای بیژن]. 

  

  آفرین.  آقای شهبازی:

  

داشتم شروع به عکس گرفتن  ، حاال که تلفن است، تلفن را برم داشتمرفتم دوربین را برم هرجا م  آقای بیژن: 

 که متوجه شدم که این لحظه را با هیچ کردم تا این م شود ثابت نگه داشت، منجمد کرد، این لحظه را  چیزی نم

 عکس هم نم ر حتگیرم من. نگه داشت برای آینده استفاده کرد و دی  

  

  آفرین، آفرین. آقای شهبازی:

  

  کنم.  این لحظه را خرج عکس گرفتن برای گذشته یا آینده نم  یژن:آقای ب

  

  بله، بله.  آقای شهبازی:

  

کند ذهن که من را در حال انجام ی کار مشغول م شدن من توسط من   [صدا ناواضح] آگاه از زنده   آقای بیژن:

تر نیست، آن کاری که  بینم بله مهم تر، م آورد و مهم تر مدفعه انجام کار دیر را واجب کار دیری، ی   به

 چیز مهم لحظه از همه  دهم در این انجام مجا. الخصوص اگر نگهداری از مادرم باشد در این تر هست. عل  

  

این از  نگهداری  این  بین  در  آن   و  به  م   طرف  تلف  وقت   خیل آن کار  به  این کار  از  از  طرف،  بیشتر  و  شود 

  فرصت هست که تمام کارها را انجام داد. ساعت در روز   چهار وبیست

  

  آفرین.  آقای شهبازی:

  

دهم که من را برد، به ی جای دیر، به فکر دیر در سر مشغول  کنم، آگاه م و من سع م   آقای بیژن:

 کند تا این م   در سرم که این موضوع پدیدار م آ  شود، زمان بهکار را ول کنم آن کار را انجام بدهم. حت  هستگ

 کار که در دست  گذرد و این م   انجام نم دهم و به درازا  انجام و مشغول انجام دادن  هستم در زمان مشخص

 م م شود که چرا این کار اینکشد و این باعث افسردگ همه کار که دارم نتوانستم  کشد و چرا اینقدر طول م

  انجام بدهم.

  

خواهم انجام بدهم شاید  تا کار م  گفتید نامرادی هست و که بیست   های اخیرخیل جالب بود که در برنامه 

 دوتایش را بتوانم در روز انجام بدهم، باز رجوع م ده رضایی»، هرچیزی که بتوانم  کنم به «هر چِت حق دهد م

  توانم انجام بدهم.  کنم که م اش را م انجام بدهم، شر توانایی 
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کشد.  من دارد نفس م  کنم که خدا درکنم، یعن شر م خدا در من را م یعن من شر توانایی نفس کشیدن  

 ر مکه بخوابم. که راه بروم، یا از پله باال بروم، یا این کنم که توانایی این را دارم که ظرف بشویم یا این ش  

  

ه زبان هم نباید بیاید  توانایی انجام کار، آگاه به توانایی انجام کار، خودش شر خیل بزرگ هست و حتمًا ب

تواند خودش شر  کند م کارها را م  کنم که او هست که این که درک م که شر، خدایا شر، خدایا شر. همین 

 رگزاری هست.  باشد، منوع ش تواند برای من ی  

  

 ی. گذارم برای تلفن بعدوقت زیادی شد، تغییرات بسیار زیاد هست، مطالب زیادی من دارم، منتها م  

  

توانم بپرسم چند سالتان  آقای رعنا. م د  خوب بو  ها را بویید، خیل خب، حتماً بیایید این  خیل   آقای شهبازی:

  است؟  

  

  و هفت سالم هست. من شصت   آقای رعنا:

  

عال، عال،    هایتانهایی که زدید، تجربهخوب بود. حرف   و هفت سال، آفرین، آفرین! خیل شصت   آقای شهبازی:

  کنم با شما اگر کاری ندارید. بود، ممنونم پس خداحافظ م  عال! چقدر آموزنده 

  

  اقای بیژن: خدانگهدار شما باشد.

  

  کنم، خداحافظ. خواهش م  آقای شهبازی:

  

نند،  ک را گوش م   هاست که برنامهاند و مدت آقای رعنا از جمله کسان است که قانون جبران مادی را انجام داده

  اند.طوری که مالحظه فرمودید کردهپیشرفت زیادی هم همین 
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  خانم سرور از گلستان   ‐١٧

  

  زنم. الو سالم آقای شهبازی سرور هستم از گلستان زنگ م  خانم سرور:

  

  خانم سرور خوبید شما؟ بله   آقای شهبازی:

  

  ممنونم سالمت باشید، شما خوبید؟   خانم سرور:

  

کشند. تشر و سپاس از ساز خوبشان و همه زحمت م های ما چطورید؟ آقای پویا اینبا زحمت   آقای شهبازی:

 م درست  است  جالب   خیل هم  ویدئوها  این  شما.  زحمات  از  عکسسپاس  عکس نوشته کنید،  این  ها  ها. 

 جالب است، آفرین.خیل خیل  

  

توانم، اگر کاری از دستم بربیاید،  ن کاری است که واقعًا م تریکنم، اختیار دارید، کم خواهش م   خانم سرور:

 توانم انجام بدهم.واقعاً کمترین کاری است که م  

  

دهد چقدر  و باسلیقه. نشان م   کنم. کار عال است، بسیار هم مفید است، مفید، مؤثرخواهش م   آقای شهبازی:

 ذارید به بیان خودتان، بهترین کاری که مشما بینندگان اگر تمرکزتان را ب توانید  توانید انجام دهید، چقدر م

  کم کنید به پخش دانش موالنا. 

  

  کنم، خدا را شر واقعاً. ی متن آماده کردم اگر اجازه بدهید. خواهش م   خانم سرور:

  

  بله، بله. بفرمایید.  آقای شهبازی:

  

  تان. با اجازه  خانم سرور:

  

  «جذبه و عنایت خداوند» 

  

  مرغ جذبه ناگهان پرد ز عش 
  چون بدیدی صبح، شمع آنگه بش 

  ) ١۴٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

از خداوند  آییم، از جنس خدا، از جنس الست هستیم، ذات و اصل ما  عنوان هشیاری به این جهان م ما وقت به 

سازیم.  ذهن م شویم و من که در این جهان باق بمانیم وارد ذهن م است. پس از ورود به این جهان برای این 

 که به این جهان م آید باید من هرکس بسازد، وگرنه نم من ذهن بماند، ول هرچه  تواند در این جهان باق ذهن

  عبارت هرچه زودتر بهتر.  سال است یا به دوازدهن ده زودتر باید از بین برود، بهترین زمانش هما



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۷-۱مشار

  56صفحه: 

  

 ما این را نم و  پس ذهن ابزاری برای بقای ماست، ول و نداشتن پدر و مادر عشق دانستیم. بر اثر ناآگاه

 در ذهن ادامه م ران ما به زندگهمراه با درد خواهد بود. من همچنین دراثر تقلید از دی دهیم که زندگ  ذهن

  طوالن ری برای ما ندارد. دردهای ما نشان این است که مرکزمان را خیلچیز دی و پژمردگ جزء درد، ویران

دانستیم و از خداوند  کردیم، ول ما این را نم گشایی عدم م ایم، باید زودتر مرکزمان را با فضا جسم نگه داشته 

 کردیم، درحاعذر م خواهیم که با مرکز همانیده زندگها.که خداوند باید مرکز ما بود نه چیزها و آدم ل  

  

 که همیشه ناظر و شاهد ماست نم اما زندگ ما م شیم، به کمشده با درد دادن،  گذارد ما درد ب آید حت

 خواهد ما را از ذهن و من م نجات دهد. عارفان از جمله موالنا م گویند عقل من ذهن به درد نم خورد،  ذهن

ها متوجه شدند که آن  دیری وجود دارد، همان عقل که در ابتدای ورود به این جهان با ما بود. آن  ی عقل

 است، م اند که ما از آمدن به  دست آورد و فهمیده شود دوباره به عقل اولیه را که عقل خداوند یا عقل زندگ

ت خداوند است، ول ما راه را گم کردیم،  نهایت و ابدیاین جهان ی مقصود دیری داریم که آن زنده شدن به بی

  پرستیم. ها را م ها همانیده شدیم و آن جای پرستش خداوند چیزها را در مرکزمان گذاشتیم و با آن به

  

دهد فضا  اند اگر شما در اطراف آن چیزی که ذهنتان نشان م اند، گفته عارفان ی چیز دیر هم به ما یاد داده 

 فضا تباز کنید، دوباره م بنابراین  اولیه که عقل خداوند است وصل بشوید. پس  آن عقل  به  گشایی در  وانید 

 اطراف اتفاق آن چیزی که ذهن نشان م شود که ما از جنس آن هشیاری اولیه بشویم که با آن وارد  دهد سبب م

 خداوند با عنایت و لطف خودش این لحظه و هرلحظه م ،س خودش خواهد جن این جهان شدیم. پس زندگ

تواند  ذهن باشیم و مرکز ما جسم باشد، نم سوی خودش جذب کند. ما از جنس او هستیم، اگر من یعن ما را به 

گشایی مرکزمان را عدم کنیم تا زندگ به ما دسترس پیدا  ما را جذب کند و از ذهن بیرون بیاورد. ما باید با فضا 

  سوی خودش ببرد.  کرده و ما را جذب کند و به 

  

گیریم. مرکز عدم هزاران خاصیت دارد، دردهای  ا مرکز عدم، عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت را از خداوند م ب

 ما را درمان م کند، به ما شادی بی کند، ما را خالق و آفریننده م ما  سبب م بخشد، نور و روشنایی به زندگ

 ر.مآورد و هزاران ترجمان دی  

  

رسد و کنیم، عنایت، فضل و کم او به نتیجه م واقعاً خداوند را ستایش م   پس وقت مرکزمان عدم است،

 ما را جذب م جنس خودش یعن ما خداوند است، خدا خودش را  کند و از ذهن بیرون م برد. اسانس اصل

فقط    درصد بدن ما خال است، خدا کل وجود ماست،  ٩٩/٩٩.  فرم، هشیاری و خأل در ما نفوذ داده صورت بی به

  ذهن داریم. ما در سطح، کم جامد هستیم، یعن من 
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شود که از لطف و عنایت خداوند  ، پندار کمال دارد. همین پندار کمال باعث م داندذهن خود را عقل کل م من 

 یا چیزی را نباید به مرکزمان بیاوریم، اگر بیاید حتماً به ما درد خواهد  محروم شود، اما پرهیز به ما م گوید کس

  داد.

  

پرستیم، باید در  ها را م ما آنصورت  وقت مرکز ما همانیده است، اشخاص یا چیزها در مرکزمان هستند، دراین 

 کنیم آیا مرکزمان عدم است و خدا را م پرستیم یا همانیده است اشخاص  خودمان بازبین پرستیم. و چیزها را م  

  

خواهد به ما کم صورت از عنایت و جذبۀ زندگ که این لحظه مکنیم، دراینها و چیزها را پرستش م اگر آدم

 با سببشویم.  کند محروم م و عنایت خداوند را رد م کنیم، بهسازی ذهن این کم  و توجه زندگ جای کم

 با ارتعاش و جذبه کار م به نتیجه نخواهد رسید. زندگ کنند. این کم ران به ما کمخواهیم خودمان یا دی

 با مرکز عدم ارتعاش کنیم تا خداوند ما را جذب کن م شد.د و به کند. ما باید با فرکانس زندگسوی خودش ب  

  

  مرغ جذبه ناگهان پرد ز عش  
  چون بدیدی صبح، شمع آنگه بش 

  ) ١۴٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

گشایی کن، مرغ جذبه ناگهان از  اگر پیوسته روی خودت کار کن، یعن تسلیم باش و در اطراف اتفاقات فضا 

 کار روی خودت را تعطیل نکن.  کشد، بنابراین مدام مرکزت رآشیان پر م ا عدم کن و هرگز به امید جذبۀ اله

سازیِ آن را خاموش  ذهن و سببوقت آفتاب عدم در تو طلوع کرد، یعن صبح حضور را دیدی، دیر شمع من 

  کن. ممنونم آقای شهبازی. 

  

  خانم سرور، خیل خوب، آفرین.ا  خیل زیب  آقای شهبازی:

  

  م، اختیار دارید، سالمت باشید.کنخواهش م   خانم سرور:

  

  بله، ماشاءاله. امروز موسیق داریم؟  آقای شهبازی:

  

  بله پویا هست.  خانم سرور:

  

  به، بفرمایید، ممنونم. به  آقای شهبازی:
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  آقای پویا از آلمان  ‐١٨

  

  شوم.  سالم آقای شهبازی. خوب هستید شما؟ من پویا هستم از آلمان مزاحم م آقای پویا:

  

  آقای پویا خیل لطف دارید شما، بفرمایید. خوبید؟  له بله، بله خوب ممنونم. ب آقای شهبازی:

  

تن است،  مرس ممنون. من مخلصم. ی متن آماده کردم براساسِ ی بیت از غزل، هستۀ مرکزی م  آقای پویا:

  تان بخوانم.  اگر اجازه بدهید من متن را با اجازه 

  

  کنم.  بفرمایید. بله. خواهش م  آقای شهبازی:

  

  اسم متن هست «پنج قدم تا فریدون شدن».  آقای پویا:

  

  بله. بله. بفرمایید.  آقای شهبازی:

  

  آقای پویا: 

  

  فریدون فرخ فرشته نبود
  ز مش و ز عنبر سرشته نبود 

  

  دِهش یافت آن نیویی  به داد و
  تو داد و دِهش کن فریدون تویی 

  (فردوس، شاهنامه، رفتن آفریدون به جنگ ضحاک) 

  

حال شده از خودتان  به دو بیت آغازین باز خواهیم گشت. قبل از آن بذارید شما را به سفر کوچ ببرم. تابه

 است که دارم با موالنا پیش م بپرسید که چند مدت  چرا هنوز عادت آیم، مثال چندین سال، ول شدۀ های شرط

های بخش اول برنامه صحبت  اند، ول رهایی کامل نه. چرا وقت در مثلث اند؟ کم شده ناپسند از دلم کندِه نشده 

 از پرهیزی که خوی و خاصیت مرکز عدم است م حال شده  کنم؟ تابه شود، آن پرهیز را در دل خود احساس نم

  لنگد؟ رسید کجای روندِ کار کردن من بر روی خود م است از خود بپ

  

  ذره ذره کاندرین اَرض و سماست   
  جنسِ خود را هر ی چون کهرباست   

  ) ٢٩٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 ل در جنسیت مرکز ماست. موالنا صحبت از ذره و کوچترین عنصر بنیادین سازندۀمش   ما م گوید کند و م

تواند ست که آدم م کششود همچون برادۀ آهن به آهنربا. پس این خط سوی جنس خود جذب م هر جنس به 

سوی درد و  شود. اگر به هایی، به چه نیروهایی جذب م با خود داشته باشد. ببیند در زندگ روزمره به چه چیز 

 م جذب  شایت  و  غصه  و  غم  و   به شوددردپراکن اگر  دارد.  اجناس  این  از  هم  خودش  مرکز   یعن سوی  ، 

  ها هست. شود، یعن در مرکزش از همان جنسپراکن جذب م اندیش و رواداری و شرفراوان

  

  ست   چون بهشت جنسِ جنّت آمده
  پرست هم ز جنسیت شود یزدانْ
  ) ٢٩٨١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

ایم که تا وقت جنس مرکز ما تغییر نکند، تغییر اساس و نهایی  حضور شنیده   برنامۀ گنج ما بارها از زبان موالنا و  

  ما به هویت گرفتن از بیرون تمایل دارد، بهشت که جنس درون ما رخ نخواهد داد. تا مادام بیرون در زندگ

 نم م ه همان زمینماند.  شود، بل  

  

 شیاری  یزدان که  فرماید برای آن در ادامه موالنا مباید از جنس ه پرست بشویم، باید از جنس یزدان بشویم، یعن

ذرۀ ما باید  طور که بهشت چون جنسش از جنت و بهشت است، خودش هم بهشت است. پس ذره بشویم. همان 

ان یزدان  ذرۀ ما باید تبدیل شود تا ما بتوانیم به نشذرۀ ما باید از جنسِ نشان زندگ شود. ذرهیزدان بشود. ذره

اش ذرهدرصد مرکزمان تغییر کند، بله ذره   ٨٠درصد یا    ۶٠درصد یا    ۵٠ذره! کاف نیست که  یابیم، ذره   دست

  باید نشان تو را بیرد.  

  مشرق و مغرب ار روم، ور سویِ آسمان شوم  
  نیست نشاِن زندگ تا نرسد نشانِ تو  

    )٢١۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

گفت اگر به غرب و شرق، به آلمان و ژاپن مهاجرت کن و اگر تا آسمان هم بروی و  ن هفته م موالنا در غزل ای

را نیافته   ست زندگرذاری، تا نشانِ خداوند نیاید در دلت بنشیند نشانِ دکه ای. آیا این پا بر روی ماه هم ب

 را درنم داریم با ذهن خود تشخیص بدهیم،یابیم، ایننشان زندگ که سع   این نیست که بر عهد خود با زندگ

 نشان م که هر هفته در بیت زیر م خوانیم. نهیم؟ همان نشان نهادن  

  

  چه چونه بد عدم را؟ چه نشان نه قدَم را؟  
  نگر اولین قَدَم را که تو بس نکو نهادی 

  ) ٢٨۴٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 ونه مپس چ آن اصلیت خود را؟ نهیم آن قدیم را،  شود که نشان م  

  

  مشرق و مغرب ار روم، ور سویِ آسمان شوم  
  نیست نشاِن زندگ تا نرسد نشانِ تو  

    )٢١۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

 م شود. قبل از آن باید گفت که:  در ادامه پنج قدم تا فریدون شدن معرف  

  

  فریدون فرخ فرشته نبود
  ز مش و ز عنبر سرشته نبود 

  

  به داد و دِهش یافت آن نیویی 
  تو داد و دِهش کن فریدون تویی 

  (فردوس، شاهنامه، رفتن آفریدون به جنگ ضحاک) 

  

ه نبود، مرکز او هم مثل همۀ ما از ابتدا به مش و عنبر سرشته نبود، بله او هم  روان از ابتدا فرشتفریدون پاک

 ل مرکزش را همانیدگتسلیم شود، فضاگشایی  او او یاد گرفت که باید داد و دهش کند، یعن ر کردند، ولها پ

ش فرشته شود، تا مرکزش  کند، همانیدگ را بدهد برود، روادار باشد و در مسیر کار کند تا نیویی یابد و مرکز 

 از همانیدگ م کند ها پاک شود. پس تو هم از همین فرمول استفاده کن تا تو هم فرشته، فریدون و یا چه فرق

  چه اسم بذاریم، تا تو هم نشانت از جنس نشان زندگ شود. 

  

  مشرق و مغرب ار روم، ور سویِ آسمان شوم  
  نیست نشاِن زندگ تا نرسد نشانِ تو  

    )٢١۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  قدم اول باید ببین نشان هستۀ مرکزی تو چیست؟  

  

ای است.  چیزی و الش قدم دوم باید ببین آیا این نشان، نشانِ خداوند یا عدم است. عدم چیز نیست بله بی

دانم. اگر نشانت نشان  چیزی است. عدم این است که نتوان تعریفش کن. دهانت باز شود و بویی نم عدم هیچ 

  عدم بود، دست مریزاد. اگر نه، برو به قدم و مرحلۀ سوم.

  

شوی. نشانت نشان  کار م وقت است که دست به   در قدم سوم باید بپذیری که نشانت نشان زندگ نیست، آن 

 خدا م نیست، یعن باید در  گوید تو جنست از گوش است و من جنسم از زبان. این من هستم که تنها  زندگ
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ای  شوی، یعن ذره پارچه و سراسر گوش م دار تو. پس تو وقت پذیرا شدی، ی جهان سخن بویم، نه ذهن من 

 طوری و آن گویی که این با خود نمنیست ها نشان شود. این طوری بشود خوب م های ذهن تو است نشان زندگ

  که. 

  چون تو گوش، او زبان، نَ جنسِ تو 
  بفرمود: اَنْصتُوا  ها را حقگوش

  ) ١۶٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

 هر تغییری در جهان، تکرار م که نشانت نشان  کنم هر تغییری در جهان از خود ما آغاز م پذیرفت شود. وقت

با کم زندگ تغییر    توانافتد و تو مکم که تغییر اتفاق م گیری. کم کار شدی، یاد م زندگ نیست و دست به 

 م ،و دست را به انجام برسان که تغییر شدن است.   بین یافتن  

  

 یاد م  آدم اشتباه  در قدم چهارم  این مرحله  تعهد است. در  و  و ممارست  نیازمند صبر  تغییری  گیرد که هر 

 م زمین م ،کن دوباره بلند م خوری، ول ه یادشوی. خودت را سرزنش نمبل ،کن   گیری و به مسیر ادامه م

 م م .که کم ده بین کم جنس تو تغییر م که اندک کند. م زین نشان بینرا داری جای های  اندک نشانِ زندگ

 م آفل قبل .کن  

  اندک اندک آب، بر آتش بزن  
  تا شود نارِ تو نور، ای بواْلحزن  

  ) ١٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  را ذره نمود   آفتابی خویش
  و اندک اندک، رویِ خود را برگشود 

  ) ١٣٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

  

ای از تو از جنس نشان مغرب و مشرق نیست. فریدون شدنت فرخ  ای و ذره در قدم پنجم تو نشان زندگ را یافته 

  باد.    

  

  فریدون فرخ فرشته نبود
  ز مش و ز عنبر سرشته نبود 

  

  ش یافت آن نیویی به داد و دِه
  تو داد و دِهش کن فریدون تویی 

  (فردوس، شاهنامه، رفتن آفریدون به جنگ ضحاک) 
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  کلید، این در گشادن راه نیست   بی
  طلب نان سنّتِ اَله نیست  بی

  ) ٢٣٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

  ی دنیا ممنون آقای شهبازی. 

  

  آفرین، عال، عال! خداحافظ شما. خیل زیبا، آفرین،  آقای شهبازی:

  

  لطف دارید، خداحافظ شما، خداحافظ.  آقای پویا:
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  خانم فرزانه   ‐١٩

  

  سالم استاد فرزانه هستم.  خانم فرزانه:

  

  بله فرزانه خانم، خوب هستید؟  آقای شهبازی:

  

  گذارم.م خیل خوب، ممنونم، عال! استاد مطلبی آماده کردم به اشتراک   خانم فرزانه:

  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  

    خانم فرزانه:

  

ز مرگ اندر فرار آنکه م ترس  
  آن ز خود ترسان ای جان، هوش دار 

  ) ٣۴۴١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

  رویِ زشت توست نه رخسارِ مرگ
  جانِ تو همچون درخت و، مرگ، برگ 

  ) ٣۴۴٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

  استاست ار بد ست، ار نکوی رستهاز تو 
  ناخوش و خوش، هر ضمیرت از خودست

    )٣۴۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

 اگر از مرگ م گویند بهترسیم و در فرار از آن هستیم، م ست که در  هوش باش که علت این ترس از جاسوس

ترسیم و حال، جنسمان  ترسیم ما از خودمان م  عنوان هر تصویر ذهن م که از آن به   چه آندرونمان است. هر 

  ترسیم.ذهن م ذهن و از این من شده جنسِ من 

  

بینیم که آلوده به هوای  آینه نگاه کردیم و ترسیدیم، مرکز خود را م  اگر مرگ را همچون آینه تصور کنیم، اگر به 

ست و نتیجۀ این درخت  ون درخت نفس است و این روی زشت خودمان است نه روی مرگ، چراکه جان ما همچ 

که برگ هست همچون مرگ است. اگر برگ درخت زنده است، مرگ هم روی شیرین دارد وگرنه پژمرده، مرگ  

 باشد. هم ترسناک م  
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طور  طور است و آن کنیم که این این ها فرار م ها، ما از آدم به انسان ذهن در خود و دید اشتباه نسبت با تجربۀ من 

بین  ایم که او در درون خودمان است و جای دوری نیست؟ و همین دیدِ عدمترسیم. اما آیا دیده ها م آن   است، از 

  را ما باید در خود اصالح کنیم.

  

 ام را بهنوجوان   آورم که هیچ یاد م پذیرفتم. مادرم عاقبت کارهایم  گاه بایدها و نبایدهای مادرم و اطرافیانم را نم

 گفت، اما برا م تنها کار خود را م نترسیدن را پیشه گرفته بودم که این اسمش  کردم، در من ا سرکش ذهن

 های من است. بسیاری از تجربه ها بر جای مانده ها گذشته و عواقب آنباشد. اما حال همۀ آن حماقت م  ذهن

ارزش کردن این  د، کم ارزش کردن خوهمچون همانیده شدن با شخص، برتری در جمع، دوستانِ نامناسب، کم 

  ها نیازی نیست. بها، اصال در ما انسان گوهر گران

  

 شود که مراقب باش و سرکش نکن! اما حال به لطف برنامۀ گنج سال شروع م اما پیغام زندگ از همان ده 

 ن وضعیت ما  کس مقصر ایایم و هیچچه ایجاد شده را خود کرده شویم که هرآنحضور و استادِ بزرگوار آگاه م

  نیست. این طرح قضاست و ما هم اختیار داریم که راه مناسب زندگ را انتخاب کنیم.

  

 سته آموزد که حال، مسئول آن موالنا به ما مچه  ایم باشیم، که اگر این مسئولیت را بر خود نپذیریم، هرآن چه که ر

  که مطابق میل ذهن خوب است.  چهکه اآلن در آن هستیم، در آن خواهیم ماند، چه وضعیت بد چه آن 

  

 ران این کار را نماگر در این سرزنش بمانیم که اگر من یا دی اُفتاد، راه مربوطه به این لحظه  کردیم این اتفاق نم

 حاصل نم از خرد زندگ مانیم. شود و در جبر فروم  

  

مانند.  جا م ها همین خود نیستیم، هفتاد سال دیر هم این   اگر مسئول این دردِ خشم، حسادت و کینه و بخل 

ذهن هردو از  است و حال، خوب بودن یا بد بودن دیران، در ترازوی من   ها چه خوب و چه بد از خودمان این

  خود است. 

  

 فتخدا، فَتح باب، جدی بودنِ باطن، بودن در این لحظه، همه ش که جناب    هایی هستنداثر قرین بر قرین، قلم

  ها بتوانیم تغییر را در خود ایجاد کنیم. واسطۀ اینموالنا و استاد شهبازی به ما آموختند که به 

  

؟ خود را سرزنش کنیم؟ خواهیم از خود برنجیمدیر، آیا م که همه ی هشیاری هستیم، با رنجیدن از ی با این

 ین شویم؟ یا مبر خود خشم ین شویم و یا از او برنجیم؟ مشود آخر؟ با این اوضاع اگر  خواهیم بر خدا خشم

 ر دست خودمان نیست و شرایطمان مکه داریم هرچه که هست، دی دستِ وضعیتِ  اُفتد بهپیش برویم شرایط

  ذهن دیران. من 
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دانم و ز اوضاع و شرایط و کار و زندگ فَغان دارم، من خود را جبری در این شرایط م اگر من جوان باشم که ا

 را نم تو را چون برگ شد» اگر «نوای تو، نوای بی نوایی شد»، تو «جان  راه زندگ مانم. اما اگر «برگ بی برگ

 م «باق ما را هدایت کند. شود که با فضای گشودهیابی؛ م شده زندگ  

  

شویم باید بر خود بِنَهیم و با جزا و عدلِ خدا آشت کنیم. در ادامۀ قبولِ مسئولیتِ وضعیتِ خود متوجه م   جرم را 

  مان از دیران را قطع کنیم تا بتوانیم از خرد زندگ نیرو بیریم. که باید خواسته 

  

ان بدهیم. اما اگر بیاییم دست  کند تا دوباره سام قدر بزرگ است که کم م ایم، زندگ این که ما خراب کرده این

 ر کفیل ما نمشود و در  به [صدا ناواضح] خواسته، امید داشتن به دوستان و خانواده و اطرافیان بزنیم، دی

پیدا  این اولویت  ما   خداگونگ نیاز  بر  ما  نیاز مادی   یعن آمده،  باال  ما  در  دیران  از  توقع  دیدیم که  اگر  جا 

  است.کرده 

  

ذهن بسیار خوب هم باشد، اما آیا مراقب این هستیم که بهشت ممن است به  نظرِ منما به ممن است شرایط  

که رعایت قانون  کنیم؟ و اینتک خود با خدا را قطع م بهدوزخ توقع تبدیل شود؟ مراقب هستیم که رابطۀ تک 

 گذاریم؟  جبران را زیر پا م  

  

  هر سحری چو ابِر دی بارم اش بر درت
  به آستین اش ز آستانِ تو  پاک کنم

  ) ٢١۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

 این در این بیت موالنا [صدا ناواضح] زیبا م ،گویند: ای زندگ   م کنم تا آنلحظه سع شود فضاگشایی جا که م

ا خودم  ریزم رذهن است و اش که م کنم، اما هیچ انتظاری از تو ندارم. چراکه انتظار من از تو از طریق من 

 پاک م و مسئولیت م جویی داشته باشم تو خودت پذیرم. اگر انتظار دل کنم. خدایا، انتظار ندارم که تو پاک کن

 به را به من نم ،ده یا از من دل خاطر چیزی گریه نم کنم که آن را به من بده .جویی کن  

  

  خیل ممنونم استاد از وقت که به من دادید. 

  

  خانم عال، عال! آفرین، آفرین!  ل زیبا! فرزانهخی آقای شهبازی:

  

  خیل ممنونم استاد.   خانم فرزانه:
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شاءاله بقیۀ مردم هم  ها را دیدید و ان به چه ابیات توجه فرمودید واقعاً. خیل خوشحالم که این  آقای شهبازی: 

  بود؟  ٣٩۴١ببینند. همین شمارۀ آن بیت که خواندید، 

  

  . ٣۴۴١ خانم فرزانه:

  

شاءاله که همۀ مردم آن قسمت را  ایم. ان، از دفتر سوم که هفتۀ قبل خوانده ٣۴۴١آهان، بله.    آقای شهبازی:

  بخوانند و خوب یاد بیرند. عال بود، عال! خداحافظ. 

  

  خیل ممنون، تشر، خداحافظ.   خانم فرزانه:
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  خانم پروین از استان مرکزی   ‐٢٠

  

  استاد، وقت بخیر، پروین هستم از استان مرکزی. سالم  خانم پروین: 

  

  خانم خوبید؟ ن کنم. بله، پرویسالم علیم، خواهش م  آقای شهبازی:

  

  مرس، ممنونم. شما خوب هستید استاد؟  خانم پروین: 

  

  هم خوبم، بله خیل ممنون. بفرمایید. ممنونم، من   آقای شهبازی:

  

ذهن صحبت کردید  که با مثنوی این هفته که شما در مورد مرگ من   استاد ی حایت خوانده بودم  خانم پروین:

 کم م خوره. اگر اجازه بدهید بخوانم. ی  

  

  بله، بله.  آقای شهبازی:

  

لولند. ی حایت کوتاه است. ی جانوران بسیار ریز و کوچ هستند که در زیر آب برکه م   خانم پروین:

  نشینند.  آیند و بر روی ساقۀ علف که ریشه در همان برکه دارد و سر از برکه بیرون زده م ها م گاه بعض از این 

  

کند به  زنند بیرون. خورشید شروع م ال و از سطح آب هم م آیند با آیند باال. م پاورچین م آرام، پاورچین آرام

تابیدن و این آن زیبا و چشمکنند و رنگ کشند و رشد م آرام قد مها آرام ها  کنند.  نوازی پیدا م های بسیار 

کنند.  ای، شفاف. بعد هم پرواز م های باری کشیده و شیشه کنند. بال آرام از هر طرف دو جفت بال پیدا م آرام

در این باغچه در آن باغچه، روی این گل، روی آن گل. چه بودند و چه شدند؟ کجا بود و کجا هست؟ این همان  

بودند زیر آب برکه،  گویید سنجاقک. این سنجاقک چیزی است که شما به آن م ها همان جانوران ریز سوزن

  ها.  الی لجنالبه

  

ها نشستند، باال رفتند و از سطح آب بیرون زدند، بقیه گفتند  قۀ علف ها روی ساها آن روزی که بعض از اینآن

ها  ها، مردند و تمام شد، از بین رفتند. ول چه حیات پیدا کردند و شدند سنجاقک. حاال نه سنجاقک ای بیچاره 

 این است و نه این م ویند که حیات واقعهایی که زیر آب بودند نم توانستند بیایند زیر آب و ب   توانستند از

  توانستند بویند «یا لَیت قَوم یعلَمون». ها م ها خبری بیرند. و فقط این سنجاقک آن

  

ذهن، قصۀ زیر برکه است و باالی برکه. قصۀ  طوری است. قصۀ دنیا و مردن به من قصۀ دنیا و آخرت هم همین 

ساقۀ علف هست که کارش انتقال است و از این    جا. مرگ همان هایی که این جا هستند و آدم هایی که آن آن آدم 
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 پیدا م انتقال  عالم  پل م عالم به آن   انتقال  کند. مرگ مثل ی را  ماند، همان ساقۀ علف است، فقط شما 

 دهد.م  

  

نترسید شما اآلن حشرات ریزی هستید در این عالم، در این عالم ذهن که وقت از این پل بیایید باال تبدیل به  

 ایت را جایی خوانده بودم جالب بود.سنجاقک مشوید. این ح  

  

  خیل. آفرین، آفرین! خیل  آقای شهبازی:

  

ذهن نترسیدند  هایی هستند که از مردن به من قک و انبیا و اولیا و بزرگان چون موالنا همان سنجا  خانم پروین:

 ر  هایشان را انداختند و در فضا و با اختیار و با اختیار خود و با رضایت و خشنودی، همانیدگگشایی از همدی

  پیش گرفتند و برای وصل شدن به پروردگار و ی شدن با او شتاب کردند و از آن ساقه باال آمدند. 

  

زنیم و زندگ در این تون  پا م و  ها و دردها دست و الی همانیدگ  که ما در این گل والنا از این بله، بزرگ مثل م 

ها را رها کنیم و به این تصویر ذهن بمیریم، از بین  ترسیم که اگر این همانیدگایم و محمام را محم گرفته 

 اینم اینرویم.  بیاهمه مطلب،  را  غزل  و داستان و  ما دستهمه حایت  تا  این ن کرده  و  هایمان شُل بشود 

 نترسیم و اجازه بدهیم که خداوند ما را از این لجنها را رها کنیم و از مردن به من همانیدگ های درد و  ذهن

  همانیدگ بیرون بیاورد و به خودش زنده کند. 

  

 فرمایند که و موالنا م  

  

  دان که نبود فعل، همرنگِ جزا 
   عطا هیچ خدمت نیست همرنگِ

  ) ٣۴۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

  همه سخت و زور است و عرق آن
  وین همه سیم است و زر است و طَبق 

  ) ٣۴۴٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

 اگر اآلن درد هشیارانه م به من که این هفته خواندید. یعن وقت کشم کوچ ذهن پرهیز م شوی یا وقت  کن

ابزارهای  باز  من   از  این درد هشیارانه در درون تو  این برایت همراه با درد است، آن فضایی که دراثر  و   ذهن

 ر درد و رنج و  مفضای لطیف و پر از آرامش و شادی است و در آن دی ر از جنس درد نیست. آن یشود دی

  سخت وجود ندارد.  
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 هم م بیت ه زنده شدن است. آن  گوید که این ظاهرش مرگ است،  و موالنا در یدرواقع مرگ نیست، بل ول

موجود    ها نمرده بودند و به به این موجود ریزی که بودند مردند، ول درواقع آن ها هم ظاهراً نسبتسنجاقک 

  بسیار بهتری تبدیل شده بودند. 

  

 ظاهرش مرگ و به باطن زندگ  
 تَر، نهان پایندگظاهرش اَب  

  ) ٣٩٢٨ (مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت

  

  جنین را رفتن است در رحم، زادن،
  در جهان او را زِ نو بِشْفتن است 

  ) ٣٩٢٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

 حم زاده ماز ر شود، به جنین هم وقت حم مرده و اتصالشآید که نسبتنظر مبه عالم ر   شود،  به رحم قطع م

شود. تمام شد  شود و از نو شفته م تر و بهتری م تر و بزرگول درواقع او دارد وارد ی عالم بسیار فراخ 

  استاد. 

  

  خیل زیبا!  آقای شهبازی:

  

  ببخشید حایت زیاد جالب نبود.  خانم پروین: 

  

از موالنا باشد که ول ی تمثیل بسیار  حایت خیل جالب بود. چرا؟ حاال همیشه الزم نیست    آقای شهبازی:

رود، خُب درست ما پرد م دفعه مگیرد و ی آید باال زیر نور خورشید قرار م ای م ست. وقت ی حشره قوی 

 ر.  هم همین کار را ماز لجن منکنیم دی فضا را باز م اصطالح  کنیم، فضاگشایی هم باال آمدن از این به ذهن

دهیم و مدت کوتاه اگر   هرچیزی علف است، و خودمان را در معرض «رشِ نور» قرار مچوب است یا حاال

  پریم.جا متعهدانه خودمان را در معرض نور قرار بدهیم م آن

  

  همین اآلن شعرش را نشان دادم:

  

  مرغ جذبه ناگهان پرد ز عش 
  چون بدیدی صبح، شمع آنگه بش 

  ) ١۴٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

  عش: آشیانۀ پرندگان 
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ذهن، رنج و  بله اگر ما ترسمان را کنار بذاریم و آن علف یعن از آن بیاییم باال یعن مرگ من   خانم پروین: 

 سخت اش را تحمل کنیم، درواقع به ی باره مرغ جذبه ما را م شد و به خودش زنده مکند.ک  

  

  اگر کاری ندارید با شما خداحافظ کنم؟ عال، خب  آقای شهبازی:

  

  خیل ممنون استاد، خداحافظ.  خانم پروین: 

  

  کنم. عال، عال! خداحافظ. خواهش م  آقای شهبازی:
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  آقای عل از دانمارک  ‐٢١

  

:هستم از دانمارک. خوبید؟  آقای عل سالم آقای شهبازی، عل  

  

  کنم خوب بله. خواهش م سالم علیم. بله عل آقا،   آقای شهبازی:

  

:سالمت باشید آقای شهبازی.  آقای عل  

  

  کنم. بفرمایید. خواهش م  آقای شهبازی:

  

:مطلبی نوشته با اجازه  آقای عل تان ی گذارم. ام با شما به اشتراک م  

  

  کنم، بفرمایید. خواهش م  آقای شهبازی:

  

:در دفتر اول داریم که  آقای عل  

  

  تروبنیست کسبی از توکل خ
  ترچیست از تسلیم، خود محبوب

  ) ٩١۶مثنوی، دفتر اول، بیت  (مولوی، 

  

در نزد خداوند    تریگوید از تسلیم و فضاگشایی چیز محبوب کند به تسلیم و توکل که م جا موالنا اشاره م در این

 کند که توکل، تنها کسب و کاری هست که، تنها کار مفیدی هست که ما  نیست. و اشاره به کسب و کار هم م

 توانیم انجام بدهیم. م  

  فرماید که جوری که در بیت م همین 

  

  کار آن کارست ای مشتاقِ مست 
  کاندر آن کار، ار رسد مرگت، خوش است

  ) ۴۶٠٨سوم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

  

 تنها کاری که م بشود، همین تسلیم هست  تواند منجربه تسلیم و فضاگشایی بشود و مردن ما به من یعن ذهن

  و توکل. 

  و در بیت دیری داریم که 

  شناس ای خواهم که باشد شهدیده
  تا شناسد شاه را در هر لباس 

  (منسوب به موالنا) 
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های  ها را باید درواقع خداوند ببینیم و هرچند که در لباس که ما همۀ وضعیت اینکند موالنا به  جا اشاره م و این 

 مختلف برای ما پیش م پیش پای ما م که درواقع زندگ گذارد درواقع خود خداوند هست،  آید، همۀ اتفاقات

بیاید و این اگر  نظر  نظر بیاید یا بد بههای مختلف باشد و از لحاظ ذهن، خوب به ول در ممن است لباس 

ها را درواقع اتفاقات را از جانب خداوند  تسلیم باشیم و تسلیم واقع و فضاگشایی انجام بدهیم، همۀ وضعیت 

 دانیم.م  

  

 هم م فرمایند که و در بیت  

  

  استخوان و باد روپوش است و بس 
  در دو عالم غیِر یزدان نیست کس  

  ) ١٠٢٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

ها درواقع خود خداوند  توانیم خوب و بد کنیم اینفرمایند که تمام چیزهایی را که ما با ذهن م اقع م پس درو

  کنیم. کنیم و قضاوت م صورت خوب و بد م ها را به هست، ول ما با دید ذهن این

  

  و در جای دیر هم دارند که 

  

  گفته او را من زبان و چشم تو 
  من حواس و من رضا و خشم تو

  ) ١٩٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  یبصر توی یسمع و بیرو که بی
  سر توی سر توی، چه جایِ صاحب
  ) ١٩٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  چون شدی من کانَ له از وَله 
  من تو را باشم که کان اله َله 

  ) ١٩٣٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  ولَه: حیرت 

  

  

 که توکل م پس وقت را انجام م کنیم و تسلیم واقع کنیم درواقع خداوند هست که از  دهیم، فضاگشایی م

 طرف ما صحبت م کند. کند و تمام حواس و هوش ما درواقع خود او هست و او از طریق ما صحبت م  
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دهیم، همۀ کارهایمان برای  اقع را انجام م گوید که درواقع ما وقت فضاگشایی واقع و تسلیم وجا م و این

 شود و درواقع خود خداوند هست که از طریق ما فکر و  خدا هست و آن موقع هست که خداوند هم برای ما م

 عمل م ن هست که در طول این راه، ما از کار تسلیم و فضاگشایی خسته بشویم. و موالنا ممم فرماید  کند، ول

  که 

  

  ملولم از بندگ خدا 
  زیرا که به جان گلوپرستم 

  

  خود من جعل اَْلـهموم هماً 
  از لفظ رسول خوانده استم 

  

  چون بر دلِ من نشسته دودی 
  چون زود چو گرد برنجستم؟  

  ) ١۵۵٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  گلوپرست: حریص 

  

  

 م درواقع  م  فرمایند پس  تسلیم  ذهن  با  ما   وقت م که  فضاگشایی  و  طریق  شویم  از  درواقع   یعن کنیم، 

 همانیدگ ها م ها را داریم و بهبینیم و حرص همانیدگ ها هست که به تسلیم و فضاگشایی خاطر آن همانیدگ

 زنیم. دست م  

  

 اگو درواقع م اً»، یعنمه ومماَلْـه لعج ننیم و  ر ما تمام غم فرمایند که «خود مغم واحد ب هایمان را فقط ی

ها باشد، آن موقع هست که  خاطر همانیدگ خاطر خود خداوند نه به آن هم زنده شدن به خداوند باشد، فقط به

  برد و ی غم واحد داریم و آن هم زنده شدن به خداوند است.های ما را خدا از بین م تمام غم 

  

  فرمایند که م   ٣١٣٧رم، بیت و در بیت هم در دفتر چها

  

  گفت: رو، هر که غم دین برگزید 
  ها خدا از وی برید باق غم

  ) ٣١٣٧بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،
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 کنند که درواقع اگر غم دین که «دین» همان زنده شدن به خداوند است آن درواقع تنها غم ما  پس اشاره م

  اهد برد. ها را خدا از دل ما خوباشد، بقیۀ غم 

  

 های خوبتان و از  خاطر برنامه کنم آقای شهبازی، ممنونم از شما، دست شما درد نکند به و صحبت را کوتاه م

  های خوبشان. خاطر پیغام همۀ دوستان به

  

  کنم. خیل زیبا، ممنونم عل آقا زحمت کشیدید. خداحافظ م  آقای شهبازی:

  

:سالمت باشید، خداحافظ شما.  آقای عل  

  

  

  

  �💠💠�دوم بخش پایان �💠💠�
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  شهر اصفهان خانم زرین و خانم تیارا و خانم یتا از زرین   ‐٢٢

  

  سالم استاد خداقوت. زرین هستم از زرین شهر اصفهان.   خانم زرین:

  

  خانم زرین، خوب هستید شما؟ بفرمایید.  بله علیم. بله، سالم  آقای شهبازی:

  

  خوانم.  تان متن کوتاه آماده کردم که م جازه ممنون استاد عال. با ا خانم زرین:

  

  بفرمایید بله.  آقای شهبازی:

  

    خانم زرین:

  

  سخت خوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو 
  ای دال؟ راست بو به جانِ تو دوش چه خورده

  ) ٢١۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

ذهن ماندیم؟ قضاوت کردیم، مقاومت  همه در من این  ایم کهسال عمرمان را به خودمان چه خورانیده   این چند 

  تدریج زندگ را خراب کردیم و زندگ را زندگ نکردیم.  کردیم و به 

  

یواش زندگ را تبدیل به موانع  تراش کردیم و حال خود و دیران را خراب کردیم و یواش ذهن دلیل دائماً در من 

  خود آمدیم عمری از ما گذشته بود.   به ذهن و دشمنان ذهن کردیم و وقت  ذهن، مسائل 

  

ذهن فرو رفتیم و با چیزها همانیده شدیم  و موانع که مربوط به تغییرات بیرون بود ردیف کردیم و در افسانۀ من 

ی جسم دیدیم، مرکز ما از آن شد و    دیدیم و وقت برحسبِها م ها را در مرکزمان گذاشتیم و از طریق آن و آن 

جایِ عینک  کار بردیم و عینک رنگ آن به ذهن را به ما در ذهن از جسم آن شدیم و برحسِب آن دیدن عقل من 

رنگ عدم به چشممان زدیم. ی  

  

 حال فضا را باز کن، مرکز را عدم کن و به حال موالنا م تو»، یعن ین اتفاق ا  گوید: «سخت خوش است چشم

  لحظه اََلست بو و شر و صبر و پرهیز دیدمان را از هشیاری جسم به هشیاری نظر سوق دهیم. تمام شد استاد.  

  

  خواهد صحبت کند.  خیل زیبا، خیل زیبا، آفرین! خوب کس دیر هم م  آقای شهبازی:

  

  ممنونم، بله استاد، تیارا و یتا هم هستند.  خانم زرین:

  

  اند، شما خوشحال نیستید خانم؟  بله، آفرین! این تیارا و یتا خیل زیبا و خیل هشیار شده  آقای شهبازی:
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  بله استاد، خیل خیل.   خانم زرین:

  

واقعاً، واقعاً تحسین   شهبازی:   آقای  این نشان م بله،  دهد که اگر مادر دقت کند و عشق داشته  انگیز است، 

  توانند واقعاً به حضور زنده بشوند. م ها در این سن  باشد، بچه 

  

کند، یعن برادران یوسف در  اصطالح جنس منظور را تعیین م که ناظر جنس به   های بیرون همحت این قرین 

 اثر نم بیرون روی یوسف خیل ذارند، نمچاه بیفکنند.   توانند بهتوانند ب  

  

 ر که یوسف ماین جهان و برادرانش به د بهآیتمثیل موالنا و دین این است دی  از  چاه م هرکس اندازند، یعن

 رسد بهراه م ما برادران یوسف، چه زن، چه مرد، م ،از زندگ گیریم  عنوان یوسف، خداییت، امتداد خدا، نشان

 م اندازیم درون چاه، چاه هم نماد همین همانیدگمادر بهاست، ذهن است و این نشان م ا عشق دهد که وقت

  چاه بیندازد. بله، بفرماید، ببخشید.   تواند به اش را ببیند، برادران بیرون، جامعه نم بچه

  

  ببخشید استاد. از طرف من خدانگهدار.  خانم زرین:

  

  خداحافظ شما.  آقای شهبازی:

  

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

  

  کنم. بله، بله، جانم بفرمایید.  ، خُب بفرمایید خواهش م سالم بله، ممنونم آقای شهبازی:

  

  تان.  با اجازۀ  خانم تیارا:

  

د کور بِهوچونکه دیدِ دوست نَب  
 ور بِهنباشد، د دوست، کو باق  

  ) ١۴٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

 دید خدا نباشد، دید منم است. دراین گوید اگر دید دوست نباشد، یعن صورت آدم بهتر است کور باشد. ذهن

که ما تجسم م آدم همۀ دوستان کنیم پول است، همان تصویر ذهن ر و هرچه که در فکر ما مآید.  های دی  

  

فرستیم، باید  ذهن را م قت که انرژی بد من تنها دوست ما مرکز هست که باید از جنس جاودانگ باشد. ما هرو

کنیم، ول باید یادمان  کنیم، مقاومت م لحظه. هر لحظه ما دیدی داریم، ستیزه م بیایم و آشت کنیم با اتفاق این

  لحظه آشت کنیم.   باشد که باید با اتفاق این 
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م که اتفاق این لحظه را خدا در زندگ ما  لحظه، تسلیم خدا شدن است و باید این را بدانی  آشت با اتفاق این 

 ایجاد م کند و این هم دید بد است که ما فکر م کنند. استاد تمام شد.  کنیم اتفاقات را مردم ایجاد م  

  

  خیل زیبا، آفرین، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

  

  ممنون استاد.   خانم تیارا:

  

مان خدا را  دهد واقعاً باید همه ساله م دختر یازده  بزرگ را یخُب، به این معنا و پیغام به این    آقای شهبازی:

 ر کنیم. خُب این چیزها را خودتان مر، درسشخانم تیارا؟ ت است فهمید دی  

  

  بله استاد.  خانم تیارا:

  

خواهد صحبت  آفرین، آفرین، عال، عال! خُب خیل ممنون دیر خداحافظ کنم، یتا هم م   آقای شهبازی:

  ؟  کند 

  

  بله استاد.   خانم تیارا:

  

  بله ممنونم، خداحافظ.  آقای شهبازی:

  

  خدانگهدار.  خانم تیارا:

  

  سالم استاد، خداقوت.   خانم یتا: 

  

  سالم، ممنونم خوب هستید؟   آقای شهبازی:

  

  ی شعر از موالنا برایتان بخوانم.   خواستمبله استاد، م  خانم یتا: 

  

  بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

  

  خانم یتا: 

  

  سخت خوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو 
  ای دال؟ راست بو به جانِ تو دوش چه خورده

  

  گر است نام تو، پرشر است دام توفتنه
  با طرب است جام تو، با نم است نانِ تو
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  فهم کند که سرخوش مرده اگر ببیندت
  چند نهان کن؟ که م فاش کند نهانِ تو

  

زند از دلِ پرفغانِ من بویِ کباب م  
زند از دم و از فغانِ تو بوِی شراب م  

  

  بهِر خدا بیا بو، ور نه بِِهل مرا که تا 
  ی دو سخن به نایبی بردهم از زبانِ تو

  ) ٢١۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  شد. استاد تمام 

  

  به، واقعاً یتا هستید، آفرین! خیل زیبا، آفرین، آفرین! یتای عزیز، به  آقای شهبازی:

  

  ممنون.   خانم یتا: 

  

  خُب کار دیری ندارید؟   آقای شهبازی:

  

  نخیر.   خانم یتا: 

  

  کنم با شما.  ممنونم، پس خداحافظ م  آقای شهبازی:

  

  خدانگهدار.  خانم یتا: 
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  ی شهبازی های آقا صحبت  ‐٢٣

  

نم. مدوتا مطلب را عرض ب م مادر عشق بینید واقعاً وقت شود، مادر به موالنا رو م گیرد این کند و جدی م

شود، خیل نزدی است. عشق خیل نزدی  یواش عشق شروع م دانش موالنا را، اگر هم عشق ندارد یواش

 شدن با خداست یا زندگ است. عشق ی  نزدی هایش با عشق برخورد  موقع با بچه  است و آن ست، خیل

 تا» به مکند، «تیارا و ی آیند. وجود م  

  

ام من جا بیندازم خدمت  ام بسیار مفید است، منتها نتوانستهکنید، بارها عرض کرده ای که شما اجرا م این برنامه 

 ر نمر نشده دیشما، دی  مفید است. اگر دانم چرا که این برنامه که برنامۀ شماست خیل مفید است، خیل

دانم چرا قبول  کنم در خدمتتان مفید است، این از آن هم مفیدتر است، منتها شما نم ای که من اجرا م برنامه 

 کنید.  نم  

  

و بوی آن شخص را    های متعدد، رنگ شود با روش های متعدد بیان م وسیلۀ زندگ از درون آدم ها به این پیغام 

 م کم است. هفت سال، شما اگر به سن و سال من هستید یادتان  بچۀ هفت   گیرد. ی ساله، هفت سال خیل

 بیاید چه م؟ و این نشان مدانستید اصال دهد که، بله م خواهید جامعه پیشرفته بشود، جامعه  دانم شما م

پول خودشان و مردم را فریب   خواهید که دروغ نگویند، خیانت نکنند، سرِهایی م اخالق بشود، مثال شما آدم

  ندهند، زور نگویند، ول درست کردنش ساده نیست. 

  

پدر و مادرها باید لطف کنند، تن بدهند به این دانش، وقت بذارند، تمرکز بذراند تا بچۀ خوب تربیت کنند.  

 با موعظه و داد زدن و نم تا خواندند به  طور که خانشود. شما همین ابیات را همین دانم نصیحت کردن نمم ی

سازی و تصنع و پز نیست، باید پیوسته در این  ) و صحنه showهایتان یاد بدهید، منتها این هم ی شُو ( بچه

  .آموزش باش  

  

ببینید  من خودم مثال خوبی  آورده جلسه خدمت شما نشسته   ٩۴٧ام،  را  ابیات  این  به شما نشان ام، همۀ  ام 

دهم و امید دارم شما  آیم خدمت شما نشان م چینم، م یسم و شعرها را م نوام. هر هفته ی طرح م داده

های قانون جبران، جنبۀ مهم، این است که از این زحمت بنده، هماران بنده و تمام  توجه بنید و ی از جنبه 

 که لطف م کسان کنند پیغام م پیغام م نید. اگردهند و چقدر هم عالاستفاده نکنید،    دهند، شما استفاده ب

 رود. تمام این زحمات ما هدر م  
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سابقه است. شما نشان بدهید ی کس به این وسعت یا ی  ی همچو برکت تا حاال نبوده، در ایران نبوده، بی

هایی که شما دوست  در جهان نیست، فقط ی دانه است، آن هم به قالب   اند ی بزرگ که نظیرش گروه آمده 

 دارید دارد بهترین دانش معنوی را خدمت شما ارائه م کنید. تازه فقط من نیستم. کند و شما استفاده نم  

  

 ها مفید است، برای اینگویم این برنامۀ تلفن توجه کنید م ن  عدهکه من هرجور هم صحبت کنم یاست  ای مم

آید. حق دارند، ول  اند، آقا من اصال از این آدم خوشم نم ها شرط شده خوششان نیاید، حق هم دارند. آدم

کنند، باالخره شما از ی خوشتان  های متعددی بیان م های متعددی، به روش های متعددی به لهجهوقت آدم

 م خُب به حرف همان گوش بده. به این دلیل این   جنس من است، من خوشم آمد.گویید آهان! این همآید. م

  برنامه مفید است، از آن استفاده کنید. ممنونم. 
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  آقای کمال از سنندج   ‐٢۴

  

  سالم آقای شهبازی.   آقای کمال:

  

  علیم.  سالم  آقای شهبازی:

  

، چهار دقیقه چند بیت از دفاتر مختلف خوب است؟ من حدود سه   کمال هستم از سنندج. حالتان   آقای کمال: 

  مثنوی انتخاب کردم، اجازه دارم بخوانم؟ 

  

  کنم. بفرمایید خواهش م  آقای شهبازی:

  

  آقای کمال: 

  

  کای کمینۀ بخششت ملِ جهان 
نهان من چه گویم؟ چون تو م دان  

  ) ۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  امان نبودما نبودیم و تقاض
شنودلطفِ تو ناگفتۀ ما م  

  ) ۶١٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  ای خدا، ای فضل تو حاجت روا
  با تو یادِ هیچ کس نَبود روا 

  ) ١٨٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس  
  تا نپوشد بحر را خاشاک و خس 

  ) ٢٣١١ششم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

  

  حدیِ خویش بمار ای کریم بی
  حدِ مشت لئیم بر کژیِ بی

  ) ٢۵٠١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  

  در عدم، ما مستَحّقان، ک بدیم؟ 
  که برین جان و برین دانش زدیم

  ) ٢٣١۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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  بیش از استحقاق بخشیده عطا 
  کفران و خطا دیده از ما جمله 

  ) ٢٢١٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

  این دعا هم بخشش و تعلیم توست
  گر نه در گلْخَن، گلستان از چه رست؟ 

  ) ٢۴۴٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  

  عفو کن، ای عفو در صندوقِ تو  
  سابق لطف، همه مسبوقِ تو 

  ) ۴١۵٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

  ای عظیم از ما گناهانِ عظیم 
  تو توان عفو کردن در حریم 

  ) ٢٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

  هم تو بودی اول آرندۀ دعا  
  هم تو باش آخر اجابت را رجا 

  ) ۴١۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

  لذّتِ انعام خود را وامیر  
  نُقل و باده و جام خود را وامیر  

  ) ۶٠٧ثنوی، دفتر اول، بیت (مولوی، م 

  

  منگر اندر ما، من در ما نظر  
  اندر اکرام، و سخایِ خود نگر

  ) ۶٠٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  ها رحم فرما بر قصورِ فهم
  ها ها و وهمای ورایِ عقل

  ) ١٠٩۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

  کارِ تو تبدیل اَعیان و عطا
  ان و خطا کارِ من سهوست و نسی

  ) ٧٨١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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  نظیر ایثار کن  ای خدایِ بی
  گوش را چون حلقه دادی زین سخُن 

  ) ٣٠۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

  هایِ جهان ای کریم که کرم
  محو گردد پیشِ ایثارت نهان 

  ) ۴٠٩١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

  تو که را دارد سند؟ جز که عفوِ
  باک کند هر که با امر تو بی

  ) ۴٠٩۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

  غَْفلَت و گستاخ این مجِرمان  
  از ۇفوِر عفوِ توست ای عفوالن 

  ) ۴٠٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

  یا رب این بخشش، نه حدِّ کارِ ماست 
  لطفِ تو، لطِف خَف را خود، سزاست 

  ) ٢۴۴٣لوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (مو

  

  دست گیر از دستِ ما، ما را بخر  
  پرده را بردار و، پردۀ ما مدَر 

  ) ٢۴۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  

  باز خَر، ما را ازین نفسِ پلید  
  کاردش تا استخواِن ما رسید  

  ) ٢۴۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  

  سخت   از چو ما بیچارگان این بندِ
  تاج و تخت؟ ک گشاید ای شه بی

  ) ٢۴۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
   

  این چنین قفل گران را ای ودود  
  که تواند جز که فضل تو گشود؟ 

  ) ٢۴۴٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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  ما ز خود، سویِ تو گردانیم سر 
  چون تویی از ما به ما نزدیتر  

  ) ٢۴۴٨بیت   (مولوی، مثنوی، دفتر دوم،

  

  ها، فریادرس ای دهندۀ عقل
  کس  تا نخواه تو نخواهد هیچ
  ) ١۴٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

  هم طلب از توست و هم آن نیویی
  ایم؟ اول تویی، آخر توییما که

  ) ١۴٣٩(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

  والسالم آقای شهبازی. 

  

  کنم. زیبا. پس، خداحافظ م خیل ممنون، خیل   آقای شهبازی:

  

  با اجازه خداحافظ شما. اگر امری ندارید؟  آقای کمال:

  

  عرض ندارم خداحافظ.  آقای شهبازی:
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  آقای حجت از فوالدشهر اصفهان  ‐٢۵

  

  سالم استاد نازنین. ممنونم، خدا قوت.  آقای حجت:

  

  کنم. سالم علیم. خواهش م  آقای شهبازی:

  

  تان ی مطلبی تهیه کردم. ه با اجاز آقای حجت:

  

  ترس ز مرگ اندر فرار که مآن
  دار آن ز خود ترسان ای جان، هوش 

  ) ٣۴۴١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

 انسان از هرچیزی که م های برای انسان ترس از مرگ است.  مادر همۀ ترس   نالد، از مرکز خود اوست.ترسد و م

داند، بنابراین مرگ که منجربه فروریختن و از بین رفتن ود را آن همانیدگ مانسان با هرچیزی همانیده شود خ

 تمام همانیدگ ها م شود، ناخودآگاه انسان که خود را همانیدگ شدت از مرگ که از بین رفتن  داند، بههایش م

 همانیدگ ترسد. هاست م  

  

عنوان هشیاری  شویم و این قابلیت را به ن جهان م فَکان وارد ایعنوان هشیاری و امتداد خدا با حم کن ما به 

 کنیم. داریم تا هرچیزی که با آن برخورد م کنیم از آن ذهنیت بسازیم و براساس آن فکر، عمل و زندگ  

  

چیزی که رامش مزان چیز رامت م کنم کن  
  ) ١٣٧٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

 هرچیزی که م توانیم تصویر آن را کانون مرکز و توجه خود قرار دهیم و اگر بخواهیم آن را رام و برای  بینیم، م

تدریج شروع به مقاومت، قضاوت، کنترل، بزرگ کردن، کوچ کردن، بهتر کردن، مهم  خودمان نگه داریم، به 

 کنیم.  جلوه دادن و غیره، م  

  

 ما شروع م از آدم کنیم تصویر ذیعن هن و توجه  آوریم و از آنها و چیزها را به مرکز خود م ها قدرت زندگ

 طور به خواهیم و همین م اطرافیان ما را به مرکز خود م ،رند و باالخره هشیاری ما پایین  صورت تصویر ذهنب

  شویم. ایم م رای خود مهم کرده آییم و عمال اسیر چند تصویر ذهن که باندک از امتداد زندگ درم آمده و ما اندک 

  

آوریم و تمام عبادات و اعمال و  صورت تصویر ذهن و فکر خاص برای خود درم ما حت خدا و زندگ را هم به

  کنیم. هایمان را به این تصویر ذهن مربوط و القا م مناس و خواسته 
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را چون به دل ره م دهند صورت  
ه مدهند از ندامت آخرش د  

  ) ٣۴۴ی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (مولو

  

صورت تصویر ذهن به مرکز ما بیاید و ما حول محور آن بچرخیم، فکر و عمل کنیم و از آن زندگ،  هرچیزی که به 

 خود م اسیر ساختۀ  ما  پس  ماست  خود  امتداد  آن  بخواهیم، چون  غیره  و  رستگاری  برکت،  شویم.  هدایت، 

 حا  شویم و به درنهایت ما پشیمان م آن چیزی که در مرکز ماست ساختۀ خود ماست،  لت انزجار م آییم، یعن

 در مرکزمان  جهان ما در گرِو این تصویر ذهن ست و همۀ انرژی، توان و عمر ما دارد صرف این تصاویر ذهن

 م هر تصویری تغییر م از خدا، بهشت، کال تصویر ذهن حت ور زمان  مرکند و بهشود و چون این تصویر ذهن

 شروع به فروریختن و از بین رفتن مهستیم، ما هم همراه آن  کند، ما هم چون فکر م کنیم آن تصویر ذهن

  کنیم به فروریختن و از بین رفتن. تدریج شروع م تصویر ذهن به 

  

  هرچه غیِر اوست، استدراج توست 
  گرچه تخت و ملِ توست و تاج توست

  ) ۵٠٨سوم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

  

غیر از زندگ و مرکز عدم را که ذهنش به او از دنیای بیرون نشان یعن انسان که امتداد خداست، هر آن چیزی به 

 م خواهد باشد فکر، باور، آرمان، آرزو، خواسته، اجسام، چه رسیده  دهد به مرکزش بیاورد، هرچیزی که م

ها چون تمام توان و انرژی، توجه و عمر ما را به خود  مۀ این باشد چه نرسیده باشد، گدا باشد، شاه باشد، ه

چسبیم فرسوده، ناتوان، ضعیف  که به تصویر ذهن خود م رویم درحال تدریج هرچه پیش م است، بهجذب کرده 

 بیمار م و درد م و  تخریب م سازیم، دشمن م سازیم، مسئله م شویم  ایجاد حوادث سازیم،  کنیم و باعث 

  شویم.ر و درنهایت «مرگ بد، با صد فضیحت» برای خود م ناگوا

  

    مرِگ بد، با صد فضیحت، ای پدر
  یی از [چیز] خر؟ تو شهیدی دیده

  ) ١٣٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

  رویِ زشت توست نه رخسارِ مرگ
  جانِ تو همچون درخت و، مرگ، برگ 

  ) ٣۴۴٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 پر م مرکز ما را تصاویر ذهن کنند و ما با عینک آن درواقع وقت ها م بینیم، فکر م کنیم  کنیم، تولید هیجان م

 کنیم. به و عمل م آفل و گذرا م ،سطح این تصاویر ذهن تمام  زندگ ما صرفِ  و به تدریج  مرور زمان  شود 

های ذهن گذرا و آفل به هر طرف که رو  د در صحنه شود و در نبررمق، افسرده و روی زندگ ما زشت م بی

 کنیم با درد روبه م شویم.رو م  

  

وجود آمده،  ایم، خیل چیزها در زندگ ما بهایم، فداکاری کرده ایم، زحمات زیادی کشیده ما خیل کارها کرده 

دۀ ما آمده، نه از مرکز عدم،  ها براساس تصویر ذهن آفل و گذرا از جهان بوده و از مرکز همانیول چون همۀ آن 

 ما را درد فرام تمام صحنۀ زندگ از این همانیدگ گیرد و درنهایت در ی حادثۀ ناگوار دفن م شویم. ها با ی  

  صحن خانه پر ز خون شد، زن نگون 
    مرد او و، برد جان ریب الْمنُون

  ) ١٣٨٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

  استاست ار بد ار نکوی  ست،از تو رسته
  ناخوش و خوش، هر ضمیرت از خودست

  ) ٣۴۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

 پس آن چیزی که ما اآلن از آن م هستیم، از مرکز همانیدۀ خود ماست و اگر اکنون  ترسیم و م نالیم و ناراض

ایم و و بدون درد هستیم، فضاگشایی کرده نیاز، قدردان، بابرکت، با روابط خوب و عال  ما شادمان، راض، بی 

ایم. پس ما کارگاه خدا هستیم با مرکز عدم، دید بزرگان و عقل کل، از آوردن چیزها به مرکزمان پرهیز کرده

  ایم.بدون من و در خدمت زندگ عمل کرده 

  سخت خوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو 
  ) ٢١۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  جام تو، با نم است نانِ توبا طرب است 
  ) ٢١۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  خیل ممنونم استاد نازنین. 

  

  خیل زیبا! این پیغامتان خیل عال بود! ممنونم.   آقای شهبازی:

  

  ممنون از شما. ممنونم، خدانگهدار.   آقای حجت:

  

  کنم با شما. پس خداحافظ م  خُب آقای شهبازی:
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  آقای نیما از کانادا   ‐٢۶

  

  گیرم، خدا قوت.  سالم بزرگوار، نیما هستم از کانادا خدمتتان تماس م  آقای نیما:

  

  بله آقا نیما، خوب هستید شما؟  آقای شهبازی:

  

  بروم. نه به خوبی شما، ول خوب هستیم زیر سایۀ شما.    قربانتان آقای نیما:

  

  اختیار دارید. شما باید خیل بهتر از ما باشید.   آقای شهبازی:

  

  من کوچ شما هستم.   آقای نیما:

  

با    ازی:آقای شهب این خدمت. دست شما درد نکند واقعًا  با  این کوشش و  و با  این دانش  با  با این جوان و 

  های ما.  زحمت 

  

نیما:  همه   آقای  است  رحمت  شما.  قربان  بشوم.  فدایتان  شما.  بزرگوارید  هستم.  شما   لطف  من کوچ اش، 

 م بابِ زلزله» کنید. اگر اجازه م نوشتم، برایتان بخوانم. اسم متن هست: «فتح متن دهید ی  

  

قاره   اقیانوستمام قرار گرفته های جهان و  زمین  روی پوستۀ  پوسته یها  این  پازل  اند.  مثل  پارچه نیست و 

  ها همان صفحات هستند که ثابت نیز نیستند و در حال حرکتند.  قطعه است. این قطعه قطعه

  

لرزه یا زلزله ها زمین دهد. ی از آن انگیزی رخ م العاده و شفتبراساسِ حرکت این صفحات اتفاقات خارق 

تر و لرزه شدید تر باشد، زمین شود. هرچه این انرژی زیاد  العاده زیادی آزاد ملرزه انرژی فوق است. هنگام زمین 

  تر خواهد بود. وسیع 

  

  هر که را باشد ز سینه فتح باب 
  او ز هر شهری، ببیند آفتاب 

  ) ١٣٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

  هاست، نه زورگویی.» درست کردن و نفوذ بر دیران، مست کردنِ آن  «راه آقای شهبازی شما فرمودید: 

  

 ران متغییر دی ها. سپس پرسیدید: «آیا  شویم برای تغییرِ آنشویم، یعن مثال م ما با تغییرِ خودمان سببِ 

 یرد و درِ معرفت به روی شما باز بشود؟» مگذارید که با نصیحتِ موالنا فضاگشایی در شما صورت ب  
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  89صفحه: 

بابی عظیم کردید. حیف که در ادیت ویدئو آن قسمت حذف شد، ول ما    ثانیه فتح  ١٠، شما در  ٩۴٧در برنامۀ  

  لرزه چونه برخورد کردید.  دیدیم که شما با توکل و تسلیم و فضاگشایی با زمین 

  

َفکان  ید که قضا و کن بخشتان نشان دادای» یعن چه. با لبخند آرامش شما به ما نشان دادید که «ظاهرِ او بازی 

 ونه برخورد مچتوان آفتاب را  کند. از این شهر، از این اتفاق، از این تلبیسِ نو خداوند، به ما یاد دادید که م

  شب هم دید. در تاری نیمه 

  

  فرمودید که «زلزله بود، گذشت». آری واقعاً که برای شما این نیز بذرد، ول برای من نگذشت، برای من ماند 

شود، سنگِ دفعه پس از ضربات متوال خرد م آقای صادق سنگ ی قولِ  گونه که بهدر اعماقِ وجودم. همان 

 فرم  رسیده، خدای به   حضور   تر و ناگهان خرد شد. همان موقع که کوه قاف، انسانِ به من کم گرم و سپس گرم 

  گوید:درآمده م  انسان

  

  حق چو خواهد زَلزلۀ شهری مرا 
  او، من برجهانم عرق را  گوید

  ) ٣٧١۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  پس بجنبانم من آن رگ را به قهر
  ست شهرکه بِدان رگ متّصل گشته

  ) ٣٧١٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  چون بوید بس، شود ساکن رگم
  ساکنم، وز رویِ فعل اندر تَگم 

    )٣٧١٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

ما چه کردیم که الیق این برکت شدیم؟ چه کردیم که موالنا ما را الیق دانست و دست نوازش کشید بر روی  

 ستسرمان؟ این جهان جهان    ر، از آن کوهخدا را ش ،به ما روی آورد نهان سراسر برف و سرما، چه اقبال

  اوصافِ خوبِ بوالْعجب، ما را».  ْ قاِف «لطیف 

  

ام که از این راه خودم را منحرف کنم و به ذهن امتحانِ خداست. مر مغزِ خر خورده فرمودید بدترین ایرادِ من 

  آزماید؟ کس زهر را م جهانِ تَل برف رو کنم؟ آخر مر 
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 که صبر م وقت م» کنم، وقت قانونِ جبران را برای  کشم این غم را تا قیامت ای دوست، آری م کشم»، وقت

ام با ایجاد درد  ذهن گذارم تاوانش را من کنم و نم ام است، رعایت م خودم، برای ذاتِ خودم که اصل وجودی 

  شنوم.بینم و با او م دهد که با او م آن م  و حولِ مرگ تنیدن بدهد، سزایش را

  

  یبصر تویییسمع و بی  رو که بی
ر تویی، چه جایِ صاحبر تویی سس  
  ) ١٩٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

 گوید بشوقانونِ جبران قانونِ کائنات است. م   و م شود. خدا جبران م گوید نگه ندار، مقاومت نکن،  کند، م

ها فتح شوند تا جایی که دیر  ها آزاد شوند و باب ات برقصند، بذار انرژی هشیاری  بذار صفحات شناور روی 

ر زلزلۀ درونت آسیبی به چهار فرمت نمبابی نباشد و تماماً فتح باشد. آن موقع دی شود، زند. بدنت خراب نم

  ام تمام شد. ریزند. بزرگوار من پنج دقیقه هم نم افکارت به 

  

همه  نه شما صحبتتان را تمام کنید. درضمن شما حق هم به گردن بنده و بقیه دارید که این   آقای شهبازی:

 زحمت م کنم.  کشید واقعاً برای گنج حضور. بفرمایید خواهش م  

  

  لطف دارید این چه حرف است. برکت است از طرف شما. لطف دارید. فدایتان بشوم.  آقای نیما:

  

 و به شوخ تماماً تسلیم باش که کارِ تو به وقت بخندی و بدان عنواِن انسان فقط خنداندنِ خداست  های زندگ

 به سراغت م تۀ حیراننه مات کردنش، آن موقع است که س آید:آید که از گفت مزید است و در لغت نم  

  

یران باش بیپس تو ح لال و ب  
 لحمتا ز رحمت پیشت آید م  

  ) ٣٧۴٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

 ول و کیسۀ بخشش خداوند رحمت و برکت سرازیر موجودت، به همین لحظۀ  آن موقع از کش شود به تمام

ذوق آفرینش از اعماق  سبب خواهم داشت، ات، فارغ از اتفاق. پس هنر بخشیدن را که بیاموزم، شادی بیابدی

 همانیدگ پوستۀ زمین هایم آزاد م ار؟ شود و هیچ نمخواهم که بنده را با خواست چ  

  

  بخور آن را که رسیدت، مهِل از بهِر ذخیره 
  که تو بر جویِ روان، چو بخوردی دگر آید 

  ) ٧۶٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  91صفحه: 

 وجود عهد م من را به خود که کشید، نروم، از این راه جدا نشوم، به خودم   بندمپس با تمام که این جهان برف

  شاءاله. شاءاله، ان خیانت و خدا را امتحان نکنم. ان

  

  هر سحری چو ابِر دی بارم اش بر درت
  پاک کنم به آستین اش ز آستانِ تو 

  ) ٢١۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  گفتم و رفت. این هم گذشت.  درازی من را ببخشید. فقطروده 

  

  نزدِ آنکس که ندانَد عقلش این 
  زلزله هست از بخاراتِ زمین 

  ) ٣٧٢٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  ممنون از وقت که به من دادید آقای شهبازی.  

  

  خیل زیبا. آفرین، عال، عال آقا نیما! خداحافظ شما.   آقای شهبازی:

  

  کنم. خدانگهدارتان، خداحافظ شما. فظ م با شما خداحا آقای نیما:
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  خانم پروین از اصفهان   ‐٢٧

  

  شوم.سالم، خداقوت استاد. پروین هستم از اصفهان مزاحم م  خانم پروین: 

  

  کنم، بفرمایید. سالم علیم. بله پروین خانم، خواهش م آقای شهبازی:

  

  گذارم.داشتم، به اشتراک م  ٩۴٧برنامۀ  ای که با تان، شناسایی بله با اجازه  خانم پروین: 

  

  سخت خوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو 
  ای دال؟ راست بو به جانِ تو دوش چه خورده

  ) ٢١۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

 و   کس نبود و از او جدا شدی چیست؟ چه قراری گذاشت؟ چه حال ای که غیر از خدا هیچ قصۀ دیشب، لحظه 

وقت مست الست از سرت پرید، فراموش کردی مقصود از این آمدن چه بود، فراموش کردی غیر  هوایی داشت؟  

چیز توهم است، عهد الست را فراموش کردی، به توهم دل بست و در مرکزت گذاشت. این جهنم درد  از خدا همه 

  هشداری است که متوجه عهدشن خود شوی.  

  

ی یافتن انگشتر پادشاه و برگرداندن آن به ماست، ول انسان در دام  ماجرا این است که این لحظه خداوند در پ

 از شرایط با اصرار دنبال خواسته ذهن عاشق و نادان است. خیر و صالح خود را تشخیص نم ها و  دهد. ناراض

 کرده، امتحان کردن خدا را توجیه م کند. هوا و هوس خودش است. با احساس دانایی استدالل ذهن  

  

  در دل داری از مر و رموز  هر چه
  پیشِ ما رسواست و، پیدا همچو روز 

  ) ٣٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

پنهان  به فکر  نیازمند و دید  چطور  و  و حسادتت رسواست. مرکز همانیده  توقع  و  کاری هست؟ عدم صداقت 

  بین تو، مثل روز روشن پیداست.جسم 

  

  چون رفیق وسوسۀ بدخواه را 
  اله را؟ ثَم وجهک بدان

  ) ١٣٩٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  

ترس و متوجه نیست که ترس و هر هیجان منف ناش  های نفس، از مردن م پرست و خوار و ذلیل خواسته گلو

  از مرکز جسم توست. 
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  ست آنکه مردن، پیشِ چشمش تَهلُه
  بیرد او به دست اَمِر التُلُْقوا

  ) ٣۴٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

  تَهلُه: هالکت 

  میفکنید، نیندازید  التُلْقُوا:

  

  

 تو به فرماید، قرین تأثیری روی مرکز عدم جناب موالنا م ذار. گمراهخاطرِ شده ندارد. بهانۀ قرین بد را کنار ب  

بیمن  جهان  به  و  دارد   کوچ محدود  دنیای  است که  فضا ذهن حسود  انسان  م نهایت  کند. گشا حسادت 

  گشایی و خاموش به استدالل ذهن دست بزند.جای فضا ای که باعث شد جوان عاشق به ذهنمن 

  

  از پدر آموز، کآدم در گناه
  خوش فرود آمد به سویِ پایاه 

  ) ٣٢۴بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،

  

  کن، جای ستوران پایاه: درگاه، کفش 

  

  

مسرار راچون بدید آن عالا  
  بر دو پا استاد استغفار را

  ) ٣٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  بر سِر خاکستِر اَندُه نشست 
  از بهانه شاخ تا شاخ نَجست 

  ) ٣٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  ممنونم استاد از وقت که به من دادید. ممنون از زحماتتان. خداحافظ.  ن: خانم پروی

  

  خیل زیبا، آفرین! خیل خوب بود. خداحافظ.  آقای شهبازی:
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  94صفحه: 

  آقای مهران از کرج  ‐٢٨

  

  سالم آقای شهبازی. مهران هستم.  آقای مهران:

  

  سالم علیم. بله آقا مهران. خوب هستید شما؟ کجایید شما؟ خبری نیست. آقای شهبازی:

  

های جمعه دور بودم  هایی داشتم ی مقدار. از برنامه که دور نبودم فقط از پیام بله، بله، من چالش   آقای مهران:

  کنیم. چنان روی خودمان کار م وگرنه هم 

  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  

  ه امید خدا. ب آقای مهران:

  

به بعد   ٢۵۶در مورد داستان دباغ. در دفتر چهارم ابیات    ٩۴۶آقای شهبازی ی پیغام آماده کردم از برنامۀ  

  ذهن را به دباغ تشبیه کرد. هایِ ذهن پردرد و آلوده بود. موالنا من گر من داستان بیان شد که نمایان 

  

کنند  ز اجزای داخل بدنش که امعاء و احشاء و مدفوع است جدا م دباغ شغل است که در آن چرم حیوانات را ا

 و از آن چرم، پوشاک و کیف م اغان همیشه در فضای بدبوی داخل بدن حیوان کار مکنند. سازند. دب  

  

 موالنا نم خواهد این شغل را زیر سؤال ببرد. فقط م که وارد فضای ذهن م وید که انسانشود و در  خواهد ب

  پذیرد. کند و تنها آن را م ماند، مانند دباغ است که مشام او به بوی بد عادت م دت طوالن م آن م

  

 در این داستان ماز بازار عطّاران راد گذر م اغکرد که ناگهان از هوش رفت. بازاِر عطّارانِ راد بازار  گوید دب

  از رایحۀ زندگ است.   اشعار و سخنان بزرگان، عارفان، اولیا و انبیاست که معطر

  

ذهن پردرد و زَفت هیچ خوش ندارد که بویی دباغ از بوی عطر زندگ که برایش ناخوشایند بود بیهوش شد. من 

 خواهد.غیر از درد را استشمام کند. او بوی جنسِ خود را م  

  

  آن که در تُون زاد و، پاک را ندید 
  بر او رنج پدید   بویِ مش آرد

  ) ٢۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

 نم را   و سخنان آسمان ابیات  این  آلودۀ ذهن  این فضای  و  واقعاً چرا  عدم  این سخنان،  زیرا جنس  پذیرد؟! 

  ذهن است.  بی

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۷-۱مشار

  95صفحه: 

و ارث  شود  جا کل زحمت کشیدی! برو! قطعاً ناراحت م ذهن بوییم که دستت درد نکند تا این اگر به من

 نداشتۀ پدرش را از ما طلب م گوید من که این کند! و م خواهد تالش کند  همه برایت زحمت کشیدم بروم؟ او م

  تا بماند و بقا داشته باشد. 

  

که افتاد و بیهوش شد، بازاریان عطّارانِ راد دورش جمع شدند. هر عطاری به داستان برگردیم: دباغ پس از آن 

درمان کند، اما نشد. این سرنوشت انسان در ذهن مانده است که هیچ بویی جز درد او را   به نوع خواست او را

 نم کند.راض  

  

اش گرفت و دباغ  که برادر دباغ را خبر کردند. برادرش با سرگین یا مدفوع س آمد و آن را جلوی بین تا این 

  هوش آمد. به

  

 اغ را در منحال ویژگهای دب م گویم: ذهن  

  

برنامۀ گنج دب یعن مهران وسط   اغ   یا به یاد کارهای نکردهحضور یا خوابش م این اش م گیرد،  یا  که  افتد، 

 جهد معنوی و فضاگشایی م همه تالش کردی آخرش چه شد؟ هنوز درد داری! تو  گوید اینذهنش پس از مدت

  راه جز دباغ نداری! 

  

با باورهای مذهبی و دین مدت یعن حضور مخالفت کنیم و   همانیده شویم، سپس با گوش دادن گنج  دباغ

  هستند!  بوییم موالنا و آقای شهبازی در اشتباه 

  

  ذهن وید قانون جبران را رعایت کن، کاهلتک ضربه بزند و بابیات موالنا بر سر مهران همچون پ یعن اغدب

  را رها کن و متعهد باش. اما باز مهران بیهوش باشد! 

  

 که م ر شدن از ندای زندگک یعن اغگوید از گذشته و آینده به این لحظه بیا. دب  

  

 من م یعن اغدر پنج حس و شش جهت به دب ردم.  خواهم با جبر جاهالنۀ ذهنب دنبال زندگ  

  

 تعارف م را   تازۀ زندگ ما غذای  یعن زندگ به   اغدب دیدۀ جهان را  زنیم و غذای گنکند و ما آن را پس م

 خوریم. م  

  

کنیم هیچ راه جز صبر،    که بتوانیم با عطر زندگ بیهوش نشویم و در این لحظه هشیارانه فضاگشاییبرای این 

پاش و عطرافشان بزرگانِ حضور به تدریج از طریق گالب   تسلیم، تمرین معنوی و تالش نداریم. در این راه گنج 
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کاران»، به دکان کس  هوش خواهیم آمد، به امید خدا. «در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی  شده به زنده

  های تر دارد.بنشین که او گل 

  

  ونم آقای شهبازی. ممن

  

  «که در دکان شر دارد». [مصرع دوم را اصطالح کردند] آقای شهبازی:

  

های تر دارد؟» فکر کنم ی دو نسخه است یا حاال من اشتباه «به دکان کس بنشین که او گل  آقای مهران:

  خواندم. 

  

  آقای شهبازی] اً. [خندۀ متواند گل داشته باشد، در دکان شر دارد حت در دکان که نم  آقای شهبازی:

  

  کنم.بله، بله، عذرخواه م  آقای مهران:

  

 اغ مری که به دبر دارد. [خندۀ آقای مهران] همان شکه در دکان ش شد.دادند بعد درمان نم  

  

سرتان بذارم. خُب، خیل ممنون آقا مهران. خواهم سربه کنم، م آقای شهبازی] شوخ م [خندۀ    آقای شهبازی:

  عال، عال! خداحافظ. 

  

  کنم. ممنونم، خدانگهدار. خواهش م   آقای مهران:
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  آباد خانم فرخنده از جوزان نجف  ‐٢٩

  

  سالم استاد. خداقوت.  خانم فرخنده: 

  

  سالم علیم.  آقای شهبازی:

  

  .آبادکنم خدمت همۀ عزیزان گنج حضور. فرخنده هستم از جوزان نجف چنین سالم عرض م هم  خانم فرخنده: 

  

  کنم، بفرمایید.خانم فرخنده خواهش م ه  بل آقای شهبازی:

  

  کنم. تشر م  خانم فرخنده: 

  

  سپاس و شر خدا را که بندها بشاد 
  میان به شر چو بستیم بند ما بشاد 

  ) ٩٣٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

خاطر  تواند بهشود و توهم بیش نیست و چون از جنس فکر است فقط م ذهن از حرکت فکرها تشیل م من 

ر توهمر، شر کند، که این شبیداشتن چیزهای مادی که در ذهنش وجود دارد ش ر حقیقسبب ست. ش

شود و احساس  ما ایجاد م ذهن ما محو م شود، در  ست. حالت که وقت در ما باز م شود و من و وجودی 

 کنیم که تمام اعضای وجود ما از این برکت حضور، خوشحال و شاکر هستند. م  

  

را نم جا آوریم، چون من در حقیقت اصال نیازی نیست با ذهنمان شر چیزی را به  شناسد و  ذهن اصال شر 

ناسپاس هرچه بیش   بده او  به  بیشتر م تر  و  است  به شر واقع  که فخواهد. همین تر  تبدیل   باز کن را  ضا 

 ر ما ندارد. در اصل ما نیاز  شوی و خود فضای گشودهمنیاز به ش در ماست و زندگ ر حقیقشده بیانگر ش

ذهن در ما کم م شود و دل ما راض شده و تر بهتر منبه شر زندگ داریم، چرا که با شر حقیق هرچه بیش 

 چنین رسیم. هم به آرامش م  و نیرویش نیازمندیم.متوجه م شویم که همیشه به زندگ  

  

  شیرین چو شر تو باش شاکر
  شاکر هر دم شر ستانَد

  

  شر از شرست آستین پر
  تا بر سر شاکران فشاند 

  ) ٧١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 ر در ما ایجاد محالت ش وقت رش هم بهشود، شاکر خود زندگخودش است. درواقع خاطر جریان  ست و ش

  در حالت شر نیروی حیات جاودانگ در ما شوفا م شود.

  

 بل فتگفت الست و تو ب  
  شر بل چیست کشیدن بال 

  

  سر بل چیست که یعن منم
  حلقه زن درگه فقر و فنا 

  ) ٢۵١(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

  ممنونم استاد. 

  

  خیل زیبا، آفرین! آقای شهبازی:
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  خانم دینا از کانادا   ‐٣٠

  

  سالم آقای شهبازی، دینا هستم از کانادا.  خانم دینا:

  

  خانم دینا خوبید شما؟  بله بله، سالم.  آقای شهبازی:

  

  خوانم.  تان پیامم را م ممنونم، زنده باشید. خوبم از لطف شما. با اجازه   خانم دینا:

  

  بله، بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

  

در پیام هفتۀ قبلم این بیت از داستان دباغ را که در بازار عطاران از بوی عطر و مش بیهوش    :خانم دینا

 شود را خواندم. م  

  

  هرکه را مشِ نصیحت سود نیست 
د خُو کردنویِ بم با برست الج  
  ) ٢٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

 دهم سخت باشد قبول کردن  و مضمون پیامم هم این بود که شاید برای خود من که دارم به این برنامه گوش م

دانم که این کار را نباید انجام  که ذهناً م که هنوز تمایل به درد و ایجاد واکنش در دیران دارم. و با این این

 ندارم و نم در عمل کنترل ای موالنا تمام و کمال استفاده کنم.  هتوانم از نصیحت بدهم، ول  

  

و موالنا هم دلیل این موضوع را به من در همین داستان نشان داده بود که چون که ما در درد و همانیدگ زاده  

ایم و این درد و همانیدگ در درواقع اعماق وجود ما ریشه دوانده، این است که تولید درد و اجازه دادن به  شده

  واقع جنس درد را در ما تحری کند، برای ما عادی شده.  دیران که آن در 

  

ها و ابیات، سب  ایم که اگرچه موالنا دارد با این داستان ول خوشبختانه همۀ ما از این موضوع هم آگاه شده

  دهد، ول پیام مهم و اصل موالنا به ما این است که این ذهن و ذهن دردساز به ما نشان م زندگ ما را در من 

 چه  کنیم که منقبض بشویم به آن این محل دردافزا جای ما نیست. و این خود ما هستیم که هر لحظه انتخاب م

 استفاده  دهد، قضاوت و مقاومت کنیم یا اینکه ذهنمان نشان م که انتخاب کنیم فضاگشایی را و از انرژی زندگ

  کنیم. 
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توانیم این را تجربه کنیم؟ واقعاً آسان نیست، چراکه هنوز   اما آیا این انتخاب فضاگشایی کار آسان است و ما م

مان هم تمایل دارد که این حالت درد را درواقع حس کند. این است که ما  ذهنجنس درد در ما هست و آن من 

 یریم.  توانیم فضاگشایی کنیم و نصیحت موالنا را به نمکار ب  

  

د ما  به  هم  وضعیت  این  حل  راه   حت موالنا   ول نم گفته  ما  به  و  نم اده   ،فضاگشایی کن  از  توان  توان

  ات هم استفاده نکن. ذهن های زندگ بهره ببری، پس از من نصیحت 

  

  چون نباشد حفظ و تقوی، زینهار 
  دور کن آلت، بینداز اختیار 

  ) ۶۵٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

  زینهار: برحذر باش، کلمۀ تنبیه 

  

دهد و به تو فرمان  چه که ذهنت نشان م تیار، چون هنوز مرکز همانیده و دردمند داری. پس به آن بینداز اخ

 عمل نکن و جدی م دهد گوش کن ول این را هم بدان که نم با  توان با من اش نگیر و  ذهن ستیزه کن و 

راه حل برای از بین بردن درد و یا    توان دنبالذهن یعن در این حالت که مرکز همانیده و دردمند داری، نم من 

 برای زنده شدن به زندگ راه   .پیدا کن  

  

ی خویش را»، و یا در مصرع دیری داریم: «خون به خون شستن، محال است و محال». «ک تراشد تیغ دسته 

این است که ما    ذهن پیدا کنیم. و تنها راهتوانیم هیچ راه حل برای این دردهای من ذهن نم یعن ما با من 

کم بر دردها و ذهن بپذیریم و تنها در این حالت است که نور یا گرمای زندگ کم آگاهانه وضعیتمان را در من

 همانیدگ شود.های ما تابانده م  

  

  ور زِ رشِ نور، حق قسمیش داد
  زاد  چو رسم مصر، سرگین مرغهم

  ) ٢٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  ِشر» موالنا م .پاشیدن نور از طرف زندگ نور» یعن  گوید اگر این تابیدن نور از طرف خداوند قسمت انسان

ای پس از مدت  شدهگذاشتند و با تاباندن گرمای تنظیم ها را درون سرگین م مرغ شود، مانند رسم مصر که تخم  

  تواند جوجۀ حضور متولد شود.  درد ما هم م ذهن و پر از پریدند، از درون این سرگین من ها بیرون م جوجه 
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 م ول بینیم که موالنا م فرماید اگر «حق قسمیش داد»، این اتفاق م ِشافتد. شاید باید تأمل کنیم که آیا این «ر  

 را تجربه م قسمت ما شده و ما داریم گرمای زندگ کنیم؟ نور» یا تابش نور زندگ  

  

دانم؟ اگر  ایم که با کشیدن درد آگاهانه مانند مالئک بوییم نم آیا ما به نیروی زندگ اعتماد داریم و یاد گرفته 

 این کار را م دارد بر ما م نور زندگ ِشدر ما مشاهده تابدکنیم ر اگر هنوز آثار درد و رنجش و همانیدگ حت ،

  شود.

  

  چون مالئک گو که ال علْم لَنا 
  یا اله، غَیر ما علَّمتَنا

  ) ٣١٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  

  چه خود به ما آموخت.» «مانند فرشتگان بو خداوندا ما را دانش نیست، جز آن

  

توانیم ارتعاش گرمای زندگ را در خودمان حس کنیم، ذهنمان را خاموش کنیم و  ا ما مبا تکرار این بیت موالن

 یا عقل کل که در این لحظه در  درد آگاهانه را با لذت تجربه کنیم و تنها در این حالت م توانیم از نیروی زندگ

و فرزانگ زندگ را در کار و    دست بیرد، بهره ببریم و خردمندیکمین است که بیاید و کنترل زندگ ما را به 

  عملمان بریزیم. 

  

  ور زِ رشِ نور، حق قسمیش داد
  زاد  چو رسم مصر، سرگین مرغهم

  ) ٢٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

 خسیسِ خانگ نه مرغ لی  
 دانش و فرزانگ مرغ بل  

  ) ٣٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

  ی. والسالم. ممنونم آقای شهباز 

  

  خانم دینا عال، عال! خداحافظ. ! خیل زیبا، آفرین آقای شهبازی:

  

  ممنون، خدانگهدار.  خانم دینا:
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  های آقای شهبازی صحبت  ‐٣١

  

 نم توانیمفرمودند اگر «حفظ و تقوی» نداریم، یعن    ر این واضح است اگر کسیریم، دیجلوی خودمان را ب

 ش میرد که نرود با چیزی همانیده بشود و مرتب چیزها تحریکنند و تقوا هم ندارد، نتواند جلوی خودش را ب

  لحظه انتخابش را بدهد دست ابیات موالنا.  صورت اختیار را باید بیندازد، یعن این دراین

  

گوید؟ ببینیم بیت  گوییم که خیل خب موالنا در این مورد چه م توانیم بیریم م را نم یعن اگر جلوی خودمان  

  آید؟  های قضایای هندس یادمان م از این بیت 

 مرتب من عرض م کنم این بیته نید، خودش مسوز» هستند: فرماید که این ها را تکرار بها «دیو  

  

  تا به روز   هاآشنایی گیر شب
  با چنین استارهای دیوسوز

  ) ۴٢٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

ها تا به روز» یعن انسان در طول شبش که حفظ و تقوا ندارد یعن در ذهنش هست، آشنایی  «آشنایی گیر شب 

شود ی در شما آزاد م اخوانید ی انرژی های دیوسوز. هر بیت که م پیدا بند با این ابیات و بله با این ستاره 

  گذاری. کنید یا اثرات که خودت روی خودت م های ذهن را خنث م که اثرات قرین بد را، من 

  

خواهد بترساند، عصبان  کند مذهن خودمان است، دائماً ما را وسوسه م ترین قرین خطرناک ما همین من بزرگ

ریزد که ما کم بذاریم زیاد بیریم.  هم م دائماً ترازو را بهکند، پشیمان کند ما قانون جبران را انجام ندهیم،  

شود همچو چیزی! بشود هم بعداً  داند، مثال ده دالر بدهد صد دالر بیرد، نم ذهن این را افتخار م واقعاً من 

 ان ندارد شما قانون جبران را نتوانید رعایت کنید. مام رود، یعن  

 گوید: پس م  

  

  ها تا به روز آشنایی گیر شب
  با چنین استارهای دیوسوز

  ) ۴٢٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  

  ی آسمان است، ی همچون چیزی. اندازِ قلعهها در دفع دیوِ بدگمان، نفت «هر ی» یعن هر کدام از این بیت
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  هری در دفع دیوِ بدگمان 
  ی آسمان انداِز قلعههست نفت

  ) ۴٢٣١مثنوی، دفتر پنجم، بیت (مولوی، 

  

  بارد.معن کس که آتش م اندازنده: بهنفت

  

  

انداز یعن  کنیم مثل ی قلعه است، نفت که این آسمان که باز م ی آسمان» یعن مثل این اندازِ قلعه پس «نفت 

 اندازد گلوله آتش م های آتش را م من گذارد دیو وارد بشود. اندازد و نم اثرات قرین بد یعن بیرون های ذهن

گویم: «تکرار کنید، تکرار  کنید. به این علت م کند، وقت این ابیات را تکرار م ذهن خودت را خنث مو من 

  کنید.» 

  

ها  نظرم گفتند حدود هفتصدتا بیت دارم و هر روز این بود ی خانم تشریف آوردند روی خط، به  ٩۴٧در برنامۀ  

شوید و وقت به  ها را حفظ م یواش اینها را بخوانید یواش کنم. و اگر شما تعداد زیادی از این بیت ار م را تکر

 آن نگاه م کنید آن انرژی در شما آزاد م زندگ ِکه سب تان را عوض کنید. شود، آن تغییر کوچ  

  

جور فکرها را نکن. مثال فرض کن کن، این کند که این فکرها را نها مرتب به شما یادآوری م مثال خیل از بیت 

 روزی شما این بیت را بخوانید که م :گوید که، مثال  

  

  گفت پیغمبر که جنّت از اٰله 
س چیزی مخواه گر همز ک ،خواه  

  ) ٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

  چون نخواه، من کفیلم مر تو را 
نَّتأوٰى و دیدارِ خدا جالْـم  

  ) ٣٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

 نَّتاز بهشت ج أوٰى: يهای هشتگانه الْـم  

  

  

 م چون  گوید پیغمبر فرموده که اگر از خدا بهشت م» توقع نداشته باش. اگر این کار را نکن از کس خواه

درونت باز کن و خدا را ببین. خب    که بهشت را درشوم برای اینشوم، ضامن تو م م   نخواه» من کفیل تو 

که جاافتاده  شود و این یواش توقعش کم م یا چند بار، خب یواش   فرض کن ی نفر در روز این را بخواند ی بار 
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که «من باید از همسرم این را بیرم چون همسرم است، از پدرم این را بیرم، مادرم باید این کار را بند.» خب  

خوانید مثال این بیت شوند! هردفعه که شما م ریزه کم مشوند، ریزه م  شوند کم دیر، کم م   شوندها کم م این

 چیزی را در شما ی را، که هفتصدتا بیت را بخوانید هر کدام ی کند، آن چیزهای مضر  ریزه قدرتش را کم م

 را عرض م گویم. کنم، «همانش» را دارم م  

  

  ه مثال خوانیم این چیزها آفل م اند، پول من آفل است، بدن من آفل است، ی ر  دفعه مبینید که به پول دی

گفت آن چیزی که، فکر کنم ایشان بودند، بله از چیزی  آقای عل از دانمارک م . امروز  دهیدقدر اهمیت نم این

 بود، و این آفل  که داری استفاده کن، یا حاال نم دانم چه کس است دارد از بین م .رود باید از آن استفاده کن  

  

 حاال ی یادت م مثال ی دفعه  نم   افتد که  استفاده  آن  از  فقط داری!  روی کن، م سری چیز مادی داری، 

 م ر، از این گویی ممیرم بعد از چند سال دی استفاده کند، برای  ها استفاده کنم. اگر استفاده نم کنم بدهم ی

این چه   این مانده  آخر؟!  ریزه جا  این ها   یعن ی ریزه،  نیست که  یا  طوری  همین...  برای  کنیم،  تغییر  ما  دفعه 

 م :خوان  

  

  

  

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

  ) ١٩٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  

 خب ی دفعه به ترازوی عدل خودتان نگاه م گوکنید، م یید من حق مردم را م زنم نصفش را  دهم یا چانه م

 م دهم؟ توجه م کنید؟! به ترازو توجه م که به من خوبی م کنید. کسان کنند عوضش خوبی م گویم  کنم م

گوید همه نوکر من  ذهن ی پندار کمال دارد، پندار کمال «فرعون» است م شان است؟ من ها، یا وظیفه این

  داند!باید به من خدمت کنند؛ پس از همه ی توقع دارد و حق خودش م هستند، همه 

  

 ما به دروغ خودمان را م بریم باال م م فرعون، پندار کمال. هرکس کنیم ی چیزی بدهد    آید به من باید ی

ر من چار  طوری خلق کرده برتر از مردم عادی خلق کرده، دیکه من آدم خاص هستم، خدا من را اینبرای این 

کنم؟ دست خدا بوده خلقت بوده، برای این کار ناموس دارم، از این راه مقدار زیادی هم درد ذخیره کردم، هر  

 اش.زنم کلّه کس این را قبول نکند با آن «چماِق درد» م  

  

 که م هایی که من زها را تکرار بفرمایید.» بیت خواستم بزنم: «بیت حاال برگردیم دوباره به حرف کنم،  یاد تکرار م

 شما م بیت  بینید بعض که من هر هفته تکرار  ها برای ماست که با وجود اینکنم! این بیتها را هر هفته تکرار م
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 م کنم م زنگ م ران کاری ندارم، یگویم خب من تمرکزم روی خودم است با دی گوید من را نصیحت  زند م

 کن، ی دفعه پایم مبینم لغزد م ر قرار نبود من نصیحت نکنم؟! پایم لغزید. دارم نصیحت مکنم؛ م  

  

اگر این ابیات را هر روز برای خودم بخوانم، همین اآلن بخوانم پنج دقیقۀ دیر به من ی بوید نصیحت کن، 

ودم  من چون ذهنم آماده هست و همین اآلن به من یادآوری شده، «چه کس یادآوری کرده؟ خودم!» حاال، فقط خ

 را هم مالمت نم  به خودم یادآوری کنم. درضمن کس به من یادآوری  مسئولم  تندتند  «آقا، خانم! چرا  کنم: 

 نم .ران باشد؟! یادآوری کنید!» نه، خودت باید به خودت یادآوری کنکه من تمرکزم روی دی کن  

  

کنید، هر روز بخوانید! شما بعد از سه ماه  بنابراین تعدادی از این ابیات را روی کاغذ بنویسید هر روز هم زیادتر  

زنگ بزنید بویید که: «خیل ممنون، دست شما درد نکند این را گفتید به ما. ما ی بار گوش کردیم به حرف  

  ای هم گرفتیم!» اثرش را خواهید دید. شما، چه نتیجه 

  

کند، و هر لحظه  ظور را تعیین م این تغییرات برای ما چون برادران یوسف حسودند از طریق قرین ناظر جنس من

 م دارد رانندگ ینآدم خشم کند شما قیافه در معرض انرژی بد هستیم ما. ی کنید معلوم است اش را نگاه م

یاد خشم  به  را  او شما  به  اثر م هایتان م خشمین است، همین نگاه  رد  اندازد،  دارد  او  راننده،  همین  کند. 

 م شود فقط نگاه م ،کن که اثر آن را پاک کنید این شعرها را بخوانید. گذارد. برای این اثر م  

  

 طرف ی های بد ریزه تأثیر انرژی   ای تحتعده  از یجای  ریزه شما حساب کنید ما به شوند، ریزه ریزه بدتر م

 ما دیوانه م مدت بهتر شدن ما بدتر بشویم. پس از ی شویم! چقدر متوانیم تحمل کنیم دی م آید ر؟! هرکس

 ما را م م زمینه رنجاند، عصبان اش را ما فراهم کردهکند، یعن ایم، م ار  ترساند، مضطرب مکند: «وای چ

 م است دارد م وضعیت آفل ؟!» بابا این ینب خواه ار منم؟ هیچگذرد، چچیز! خودم هم بعد  خواهم ب

 جا نیستم که! دانه که این طور جاوخواهم بمیرم، به از چند سال م  

  

 از بدنم هفتاد سالَم است، ناقص شده، خب بعد از ده سال، بیست سال م قسمت ی ر،  اصالخواهم بمیرم دی

 قسمتم ناقص است. توجه م طوری است. کنید؟! این چرا نگرانش بشوم؟! حاال ی  

  

  ابیات را بخوانید! تکرار، تکرار، تکرار، تکرار! 
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  خانم سعیده از ونکوور   ‐٣٢

  

  سالم آقای شهبازی، خدا قوت.   خانم سعیده:

  

  کنم بفرمایید.  سالم علیم، خواهش م  آقای شهبازی:

  

ی شناسایی بود در خودم کرده بودم ی    خواستم بویم:آقای شهبازی ببخشید من دوتا چیز م   خانم سعیده:

 ری متش ی نم.  و یخواستم ب  

  

  کنم.  بفرمایید، خواهش م  آقای شهبازی:

  

که زندگ ما را  خاطرِ اینخواستم از ته قلبم از شما تشر کنم بهخیل ممنونم. آقای شهبازی م   خانم سعیده:

 من کاری نکردم و اینواقعاً عوض کردید. شما همیشه م ر نکنید، اصالفرمایید تش  واقعاً آخر چه کس ها، ول

های  قولِ پویا جان این واژه جا بود، شما آمدید گفتید که به حاال اشعار موالنا که آن   د پس؟ ها را به ما یاد دااین

اید، ی سری چیزها را گذاشتید مرکزتان. شما  دیوسوز را چه کس به ما یاد داد؟ شما گفتید آقا جان همانیده 

    ها را به ما یاد دادید.به ما یاد دادید که فضاگشایی کنیم، شما همۀ این 

  

  کنم. اختیار دارید، خواهش م  آقای شهبازی:

  

گویند که هرکس  و من از ته قلبم از شما ممنونم. ما اگر تا آخر عمرمان فقط به خود شما، چون م   خانم سعیده:

خاطرِ این غل و زنجیرهایی که از دست و پاِی ما باز کردید،  ی چیزی به تو یاد داد، تو را بندۀ خودش کرده، به 

هایتان، اگر تا آخر عمرمان هم فقط خدمت خود شما را  اطرِ این زندگ که برای ما ساختید با این آموزش خبه

  بنیم، ی از این غل و زنجیرهایی که باز کردید را ما جبران نکردیم.  

  

ایی که  هها و سخت ای سال، با همۀ چالش که این برنامه را بیست و خردهمن از ته قلبم از شما ممنونم، این

 مثل من جوان زندگ نم، این ام را اینداشتید ادامه دادید تا یب هایم بشنود پیغام  که گوش جور زیبا زندگ

 که اآلن زنگ م مثل پویا را، مثل دینا را، خانم سرور را و آقای مهران را و همه، همۀ عزیزان ها  زنند، اینی

گویم بابا، خُب  تان به شما م که با اجازه شما زحمتش را کشیدید و اینها را  های ما آوردید. اینرا شما به خانه 

فهمیدند  چه را که م حاال خدا همۀ پدر و مادرها را حفظ کند، پدر و مادر من را هم حفظ کند، کل برای من آن 

حق ما  ها ممنونم، ول شما، شما ی پدری خاص در  درست است به زمان خودشان انجام دادند و من از آن 

 ما را از ریشه درست دارید م کنید. کردید. شما زندگ  
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  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

  

های ما را  کنم، دست و این واقعًا باارزش است، این پدری است. شما، من این را قشنگ حس م   خانم سعیده:

های بازیوش،  ور شما ه مثل بچه ن ور و آرویم این آورید. ه ما م هایتان گرفتید، ه فقط به مسیر م عین بچه

 شما دوباره ما را م دهید، راهنمایی آورید به مسیر، یادمان م کنید. مان م  

  

  ممنونم.   آقای شهبازی:

  

کشید و من از ته قلبم از شما ممنونم، از طرف خودم، همسرم  شب و روز دارید برای ما زحمت م  خانم سعیده:

 چیز هم، ی ر وقت نگیرم. و یویم و دیشناسایی هم کرده بودم، آن را هم ب  

  

  کنم. بفرمایید. خواهش م  آقای شهبازی:

  

کند، آن هم  ذهن من از ی جایی، این وسط دارد شیطون م آقای شهبازی من فهمیدم که این من   خانم سعیده: 

ها بیشتر ها و مان ن در آن زمان که مهایی را مشخص کرده برای اینها و زمان این است که ی سری مان

ها و باق روزها را  اشعار را تکرار بنم و روی مرکزم، عدم نگه داشتن مرکزم توجه داشته باشم و باق ساعت 

 کم برای خودش خر خودش را م ی متوجه شده بودم،  راند و من این را تازگ ها دوباره متوجهش شدم. قبال

  ول فراموش کرده بودم. 

  

  آفرین.  آقای شهبازی:

  

شنبه  خواهد این را بویم خدمتتان. مثال همین روزهای جمعه، روزهای یشنبه، سه حاال باز دلم م   خانم سعیده:

کنم، روی عدم نگه داشتن تر ه ابیات را برای خودم تکرار م ها را داریم و کالس را داریم خیل بیش که برنامه 

کنم که آقا اصل  جوری اصال فراموش م ت هست که مثال در روزهای دیر همین مرکزم توجه دارم، ول مثال لحظا

  قول حورا جان: چیست، باید هر لحظه به 

  

  پس هماره رویِ معشوقه نگر   
  این به دستِ توست، بشنو ای پدر 

  ) ٣٠٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  

ها  افتد به همانیدگ هایی چشمم م بینم، ی وقت رود که همواره باید روی معشوقه را بهایی یادم م ی وقت 

 و فراموش م ما  کنم. این را هم م ویم که این عدم نگه داشتن مرکز اصل کار ماست، اصالخواستم خدمتتان ب

وقت در کار زندگ دخالت نکنیم، زندگ  ایم به این دنیا که فقط این مرکزمان را عدم نگه داریم تا هیچ آمده 
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  108صفحه: 

آید و فراموش  آید ی همانیدگ م داند پیش ببرد. وقت مرکزمان م جوری که صالح م یز را آن چخودش همه 

 برای چه اینم با من کنیم که ما اصال جا هستیم، آن وقت در کار زندگ ذهن قولِ شما  کنیم، به مان دخالت م

 فرمایید ما هر کاری که با منم ذهن خراب مان م به کاری استکنیم ی اگر که خیل نظر من، حت مان  ذهن

 ویم، تمام شد.هم درست بیاید. این را، همین را مخواستم ب  

  

شهبازی: م   آقای   خداحافظ شما  با  خُب   ،عال آفرین!  آفرین،  آفرین،  زیبا،   خداحافظ،  خیل  !عال کنم. 

  خداحافظ. 

  

  خیل ممنون، خدا نگه دار شما، خداحافظ.  خانم سعیده:
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  109صفحه: 

  های آقای شهبازی صحبت  ‐٣٣

  

 م بچه با عشق زندگ خب «زن و شوهر جوان با ی کنند، قدر هم را م گذارند، به  دانند، به هم احترام م

کنند و در این برخورد، در  کنند، فضا را باز ماند، به همدیر گوش م اند، عمال ارزش قائل همدیر ارزش قائل 

که این  دانند.» این همین مزد من است دیر! من خوشحالم که از اینرا م   این زندگ سهم خراباری خودشان

 کاری که من م کنم، م گویم من کاری نم کنم شعرهای موالنا را روی صفحه م بینید، و استعداد  نویسم شما م

 شما را هم نشان م کنید! دهد که توجه م  

  

خواهند خانواده تشیل بدهند، به این برنامه  ه جوان هستند م هایی ک کنندگان مخصوصاً آن امیدوارم تعداد توجه 

ذهن  شوند! دوتا من ذهن م ذهن، چون اگر نشوند درواقع قربان من نگاه کنند. اول بیدار بشوند از خواب من 

 کنند از لحظهکه با هم وصلت م ای که وصلت م این کنند و شروع م ،کنند به زندگ حسابی باز م   جا ی   کنند

 کنند به این حساب. که هر دو درد واریز م  

  

دهد کند از آن، بانک هم م رود پول قرض م که آدم ی حسابی در بانک باز کرده، هر روز م درست مثل این 

 ار مخانه و خب بده احتماال روزی بده را آنشود باید ی چیز پرارزش ات را یا ی  جا به ضمانت گذاشت

 گرو گذاشت شماست. ، بانک آن را برم دارد. و آن بانک هم کل زندگ  

  

هوش باشید دائمًا که  قدر بهکند تا آگاه نباشید. شما باید آن ذهن درد را واریز م ای این منیعن در هر رابطه 

د که بینیجا من رد بشوم. م خواهد مسئله درست کند از پهلویش رد بشوید که بایست این تان م ذهن وقت من 

 خیل در رانندگاز آنها جلوی آدم م ور رد بشوی که، چون من پیچند، شما باید یواش ذهن خواهد تان م

کنیم بحث و جدل، بعد دعوا. نه! اگر بتوان  آید شروع م مسئله درست کند. ی چیز کوچ پیش م   جا ی این

ذهن مسئله درست  تماً هشیار بودی؛ وگرنه من بدون دعوا و بحث و جدل از پهلوی آن رد بشوی، خیل تو ح

 کرد.م  

  

  کند. هوش بودنِ شما، حاضر بودنِ شما کم م ذهن دنبال مسئله درست کردن است و به من 

  

  چون وقت را امروز من خیل گرفتم ی قسمت دیر هم اضافه کنیم. چند تلفن دیر خواهم گرفت. 

  

  �💠💠�سوم بخش پایان �💠💠�
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  110صفحه: 

  از لرستان  ننده یب  یآقا ‐٣۴

  

  .زنم از استان لرستان زنگ م ، یشهباز  ی با درود و سپاس فراوان بر آقا آقای بیننده: 

  

  . دیی. بفرماکنم خواهش م آقای شهبازی:

  

    آقای بیننده: 

  

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

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

  

  : دانشمند، دانا  حبر

  بلند مرتبه  ع،ی: رف سن

  

  

  ن ی ا  کار را بن  نیکه ا  تا زمان  کهن یا  عنیواج «تا» است و شرط     حرف شرط در زبان فارس  ای واج    نیمهمتر

کل بشر   یاست برا  رندهیموالنا همه دربرگ  یهاسخن  عنی.  دیگو سخن م   را خواهد داد و موالنا کائنات  جهینت

  . و بدان و مطمئن باش،  شوند نمموالنا مشموِل زمان   یهاسخن  کهنیدر همۀ جهان، و هم ا

خواهد بود. تا    داریسخن درست و پا  نیهست، ا  و زندگ  و روشن   تابد م  نی در کرۀ زم  دیکه خورش    زمان  تا

با عدم   کهن یشد. مر ا  خواه  بدخو و خال  ،ی بپرداز  رانیکه به دانشمند کردن و بلندمرتبه کردن د  زمان

خود قانون است،    ی توجه و تمرکز رو  کهن ی. و مغزِ سخن ایخرد کل وصل بشو   نی راست  یا ی کردن مرکز به در

  .  دیکن  تیقانون را رعا

  

  ست او خود را رها کرده مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

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

  

نما»،  کردم «مردۀ زنده   فیتعر   گونه نیرا ا  ام ذهنکه عقل در بند بودم و به برنامه زنگ زدم. من   ش یسال پ  چند

جسم   نیسال است که در ا  انِی سال ول زنم، هم مو پلانم را به کشم نفس م روم، درست است که راه م عنی

  ی توانسته برا  یا! آخر تا کنون مرده ریمردۀ د  ذهنمرده را بذارم و بروم بپردازم به من  نیام. خُب من اهمرد

  بند؟  ی کار  رید یامرده
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  111صفحه: 

  .  نمیب را م ازمیچارق ا  نیافزون از انتظار است و ا میهاشرفتیاکنون پ را سپاس، که هم  خدا

  

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

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

  

دردش چه    جۀیکه درد داشته باشد و درد بشد، نت  درد است، خُب انسان  ذهنفرمودند سودِ من   یشهباز  یآقا

  . غم و غصه است  ه،یعاشق گر ذهنکند از فشارِ درد. و من  ه یگر دیبا ه،یاست؟ گر

  

به حال   ا یب   ران،ید   و خرافات  پوچ و توهم   یدردها   یآن هم برا   ، کردن هست  هیمن که عاشق گر   ذهنمن   یا

را    نیهست. اگر دانش و فهم ا  خاطر چه به   هاهیگر  نیا  ی دیفهم   دی. شاکن   هیگر  خواه کن، اگر م  هیخودت گر

به موالنا و گنج حضور    ایب  ست،یچ   ی برا  هاه یگر  نیا  بده  ص یتشخ   میتوان که نم   م یشد  جیو در ذهن گ  میندار

  گوش کن. 

  . گذارم خودم م  یام و نورافکن، فقط روو توجه زنده  یانرژ کهن یسخن ا مغزِ

  

  آنِ من باشد   یکه شاد یبا شاد ستیعهد  مرا
  با جانان که جانان جانِ من باشد  ستقول  مرا

  ) ۵٧٨شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

  

بدهند،   غامیکه مردم هرچه پ تلرام  یهاشما، با کانال  بخشندگ همهن یخاطر ابه کنم م  یگزارسپاس  جناب،

است،     رانیبشر و انسان ا  ی راهنما برا  یتابلو  شهیکه تا هم  هندس  ینمودارها   نیبازتابِ بخششِ شماست و ا 

  راهه یراهنما که به ب  یو ذهنم تابلو  چشمانم  یدر جلو   هیثان  که همواره به  ذهنافسانۀ من   لیخصوص مستطبه

  که  نیگوشم خواهد شد، آن ا  ۀزیآو  شهیدو درس از برنامۀ گنج حضور تا هم مینروم. اگر بو

  

  ها ننگِ انسان است.  از دست دادن همانش   یغم و غصه خوردن برا ‐١

  

  واکنش کرد. دینبا م،یادانسته  ها واکنش را زندگما سال  ‐٢

  

  شد.  تمام

  

  ! ممنونم. خداحافظ شما. نیآفر ن،یآفر با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  

  خداحافظ.  کنم، خواهش م  آقای بیننده: 
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  112صفحه: 

  خانم اکرم از تهران    ‐٣۵

  

  الو، سالم حال شما خوب است؟  اکرم: خانم

  بخوانم.  دیمتن نوشتم اگر اجازه بده  ی یشهباز  یآقا

  

  د؟ یزن از کجا زنگ م  دییبفرما م، یعل سالم  آقای شهبازی:

  

  اکرم هستم.  زنم، از تهران تلفن م  اکرم: خانم

  

  خوش است چشم تو وان رخ گلفشانِ تو  سخت
  دال؟ راست بو به جانِ تو   یاچه خورده دوش

  

  است نام تو، پر شر است دام تو گر فتنه
  طَرب است جام تو، با نم است نانِ تو با

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

  

  شناس  خواهم که باشد شَه یادهید
  شناسد شاه را در هر لباس  تا

  (منسوب به موالنا) 

  

است    نیا  یمردایمقصود دربرود. ب  نیاز ا  تواند نم  کسچ یو ه   میخدا زنده بشو  تینهایو ب  تیابد  که به   میآمد  ما

  .میاشده دهی مراد همان نیما با ا عنیکه 

  

  است ار بد است یست، ار نکورسته تو از
  از خود است رتی و خوش، هر ضم ناخوش

  ) ٣۴۴٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  و زور است و عرق  همه سخت  آن
  است و َزر است و طَبق  میهمه س نیو

  ) ٣۴۴٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

از جان و تَنَت  دیکه زا تو فعل  
  دامنَت ردی فرزندت ب  همچو

  ) ۴١٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  113صفحه: 

  

  دوزخ است  رِ ی تو، تخم سع خشم
  فَخ است  نیدوزخت را، ک  نیبش ا نیه

  ) ٣۴٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  ور آتش، آتش شعله ۀ: زبانریسع

  : دامفَخ

  

  

  مان یپش  د یخر  نیاگر من از ا  میی و بو  می ریسه روز وقت ب  میو فروش اگر به انتخابمان اعتماد ندار  دیخر  در

  . گردانم شدم، برم

  

  زند  حرف را م  نیاست هم   س یما هم که از جنس ابل  ذهن. من روز انداخت  نیتو من را به ا  ا یخدا  دیگو م   سیابل

بالها    نیا  دیگو نم   ذهن. من نیصورت قربه   هاانسان   ۀهم  ی رو  گذارد و اثر بد م   کند م  یخرابار   قیطر  ن یو از ا

جامعه    ا یاند  روز انداخته   نی پدر و مادرم من را به ا  دیگو . ماندازد م   ران یرا خودم به سِر خودم آوردم، گردن د

  .  رهیو غ

  

ب  ذهن. اگر عقل من میبه خودمان ستم کرد  میگوش کرد   ذهنمن   ی هابه حرف   چون  را    و عقل   م یریرا  خدا 

  .می هست  ادبیکنار، ب میبذار

  

  كالنُّجوم فَبِاَيِهِم اقْتَدَيتُم اهتَدَيتُم»  «اَصحابى

  .» افتی دیهستند كه به دنبالِ هركدامشان برويد راه راست را خواه  من مانندِ اختران  «اصحابِ

  ) ثی(حد

  

. اگر ما فکر کند   یجا خدا به  میگذار و م   میکن خودمان فضا را باز م  عقل  یجا لحظه بهبهلحظه   عنی  «ادب»،

را    عقل زندگ   یجلو   ها دگی دراثر همان  وی. دمیکرد  یادبیب  م،یکار ببررا و عقلش را به  ذهنمن   یاز فکرها   ی

  .  ردیگ م

  

  و آرامش بدهد.    ی شاد  ،ییبا یور به من زآن از    تواند بهتر م    زندگ  کشم، م  ارانه یو درد هش  کنم  من صبر م  هرچه 

  

  از دلِ پر فَغانِ من  زندکباب م  یبو
  از دم و از فَغانِ تو  زندشراب م  یبو

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  114صفحه: 

  دهد،  را به ما نشان م  شی هاییبایخدا ز  ما را اداره کند. وقت  ما حرف بزند و زندگ قیخدا از طر  میبده  اجازه

  .  افتد از چشم ما م رون یب  عال ی هات یخاص سبب،ی و آرامش ب یمثل شاد 

  

  چشم کس دی چه ند ما آنِ چشم دیبد باز
  و سر گرانِ تو خودیما، ب   ِریپ دی رس باز

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

اداره و کنترل را به دست خدا    نیا  د یهست که با  مان ذهناداره و کنترل من   خاطرما خراب شده، به  زندگ  اگر

  . میباش   دیهم با  ن»یدرکل مواظب «قر  ؟ ذهنبه عقل من  میرو چرا دوباره م   م،ی. اگر آزاد شدییبا فضاگشا  میبده
  

   زندگ  توانم مرکزم، من نم  یی ایاگر تو ن   دانم ندارم و م   توقع  چیو ه  دهم را انجام م  امفه یدر رابطه فقط وظ  من

خوب و    ۀمثل رابط  کند در ما بروز نم  زندگ   یهانشانه   م،یزنده نشو  مرکزِ ما و به زندگ   د یاین   کنم. تا زندگ

 ۀ و هم  کنم را انکار م   ذهنمن   جاناتینم ندارد. من ه  مان ندگو کال ز  رهیو غ  با یبِستانِ خوب و زبده  با،یز

  .خواهد را م   نیکه خدا هم کنم ا از وجودم خارج مدردها ر

  تمام شد.   ،یشهباز  یممنون آقا  لیخ

  

  خداحافظ.  د، یدی! زحمت کش نیآفر ن،یآفر با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  

  خداحافظ شما.   د،یسالمت باش اکرم: خانم
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  115صفحه: 

  خانم ... از بروجن   ‐٣۶

  

  الو، سالم.  بیننده:  خانم

  

  د؟ یزن . از کجا زنگ مد ییبفرمابله، سالم  آقای شهبازی:

  

کردم اگر اجازه   هیته  متن  ی استاد من    دی. ببخشرمیگمن [صدا ناواضح] هستم از بروجن تماس م   خانم بیننده:

  بخوانم.   د،یبده

  

  . دییبفرما آقای شهبازی:

  

  خانم بیننده: 

  

  د یبرگز  نیگفت: رو، هرکه غم د 
  د ی بر  یها خدا از و غم باق
  ) ٣١٣٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

. هر ردیگ را از او م  ذهندر من  شیهاکه همۀ عمر تمرکزش به وصل به خداوند باشد، خداوند همۀ غم   هرکس

آفل را نشان    یز یبه ما چ  کهن یاست. ا   ذهنو فسون من   ر یتزو  دهد، درست جلوه م  ذهنرا که من   کار غلط 

با مر خود به  دهد م ن  ای آ  کند، م و دچار طمع    کشاند ها م آن   ی سوو ما را  با    کهن یا  ست یمر و فسون  ما 

او را   میتوان و م   می کن شخص را کوچ م  نیکار ا  نیو با ا  میکن م   سهیخود را مقا  یباورها   ،یر ید  یباورها

او    قبل   یبه کارها   ذهنما با من    خودش کار کند ول یرو    کس  خواهد  م کهنیا  ستیافسون ن   ن یا  م؟یکن  تیاذ

    ست؟یو فسون ن  ریتزو ای به منظور خودش برسد، آ میگذار و نم میکن را دائماً مسخره م و و ا میکن نگاه م 

  

  کن بر دام مزد  میرا تسل شیخو
  بدُزد  یز یز خود چ ی از خود ب وآنگه

  ) ١۵٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

آن  شود ما ساکت م   ییفضاگشابا    ذهنمن  با دردها  و  ما  م  ییوقت است که  باال  آن   رید  د،یآ که  ها دور 

  . میکن ییشناسا آسانبه  میتوان ها را مپس آن  میگرد نم

  

  ست چه زوبع و استادِ جمله اگر 
  ريب اْلـمنُون را  لۀیداند ح چه

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ت یوضع یخداوند وجود دارد و وصل را  دیگو فکر م لۀ یوسندارد و به شهیکه ر ستی مثل ابر ذهنمن کهنیا

  خواهد  و م  باشد استادِ همه م   که است. درحال  وید  هی شب  ذهنمن  نیبه آن برسد، ا  یروز    ی  دیکه با  داند م

  کم کند.  خواهد ها مکند و به آن حتیبه همۀ مردم نص 

  

حوادث توسط خداوند    ر ییکه تغ  داند چون نم  گردد،  و در اتفاقات دنبال سبب م  کند در مورد همه قضاوت م  و

که خداوند    شود کار آگاه م  نیو با ا  شود م   یمرادیکه باالخره دچار ب   داند فرد نم  نیپس ا  ردیگ صورت م

  .ستیکننده، او ن وجود دارد و اداره 

  

  آذر  یِها برادر، تو ز شعله یا ز،ی مر 
  ؟ ییامتحان را چه شود اگر درآ  یِبرا ز

  ) ٢٨۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

که دچار    شود ام، باعث م کرده  جادیشدم و درد ا  دهیاز حد همان   شیشدم و ب  دهیدرد را که من بودم که همان   نیا

  کوچ شود.  واشیواش ی ذهنتا من  زمیگردرد نم  ن یشوم که از ا یدرد

  

تو    د یکه ممن است به ما بو  است به کس  و حمله و درندگ   زیتند و ت  یهاواکنش    ذهنمن   ی هات یخاص  از

م  ،ی ندار   درست  یباورها اشتباه  ناگوار  ، کن تو  تمام  باعث  است    ، هست  اتزندگ   یها ی تو خودت  ممن 

  ما به او حمله کند.  ذهنمن 

  

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

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

  

از منکر»،    معروف و نه  که به نام «امر به  میاگرفته   ادی خود    انین یش یمخرب است که ما از پ  لیرفتار خ   نیا

 دهد  م  ادیه ما موالنا ب . ولمیافت است. ناخودآگاه به قضاوت هم م رانیحواسمان فقط به حرکات و رفتار د

هم    ییندارد، بله دچار کارافزا  یاده یفا  حتیصتنها ن و نه   میخود قرار ده   یکه حواس خود را فقط و فقط رو

نتواند ما را با رفتارش    کس  چ یو ه  م یبرس   که به سون واقع   م یکم کن  به کس  م یتوان م   شد. وقت  می خواه

  کند.   تیاذ

  استاد، تمام شد.   متشرم

  

  ! نیآفر ن،یآفر با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  

  ممنونم استاد.    لیخ  خانم بیننده: 
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  . کنم م  پس با شما خداحافظ آقای شهبازی:

  

  دوستان.  یۀخوبتان ممنونم از بق ۀ ممنونم از برنام  لیخ  خانم بیننده: 

  

  خداحافظ.   کنم، خواهش م آقای شهبازی:
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  از تهران  یخانم پور   ‐٣٧

  

  خداقوت.   ،ی شهباز یسالم آقا  :یپور  خانم

  

  د؟ یزن ممنون. از کجا زنگ م ل یخ م، ی سالم عل آقای شهبازی:

  

  هستم از تهران. یپور  :یپور  خانم

را به  ی گزارنام سپاس به  متن   د ی. اگر اجازه بدهمیگزارسپاس دوستان و زحمات هماران شما غام یاز پ  درضمن 

  اشتراک بذارم.

  

  » یگزار «سپاس

  

   کارگردان  ساز راانسان   رینظیب  ۀبرنام   ٩۴٧ یروز خاطر وجود شما که با همت و تالش شبانه به   از زندگ  سپاس

ما    ۀمرد  ی هاجان به دل   ی موالنا   اتی اب  یبا ی ساده و ز  ری را با خوانش و تفس  عشق و زندگ   غامیتا پ   دیو اجرا نمود

  دایرا پ   خوش گالب و عطرِ زندگ ی استشمام بو ییما توانا  ییای حسِ بو  تا دیو آن را به عشق مرتعش کن   دیبرسان

  کند. 

  

آتش   ما  دن  ۀ خاندر  با گذر زمان  میبه جهان گذاشت   پا ای حمام  و    ت یدر محروم و  دردها  و  باورها  با  از عشق، 

سبدِ فضوالت خرافات و    دنیو کش   از حمال  د یکه با  می . اکنون آگاه شدمیو سياه شد  ده یهمان  ها شدگ شرط 

موهم  م  افکار  مقا  و  ذهنمن   ی هادانم و  و  برد  و  سهیدرد  برا  م یارخشم دست    ی ها  اهی س  ی وشوشست   یو 

  . میگنج حضور برو ۀبه گرماب ذهنمن 

  

  را؟  هیآبِ س  نیذوقِ ا ییجو چه
  بام تون را؟   نیسبزۀ ا ییبو چه

  ) ١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

  و، در گرمابه ران   یتُون گو نیا ترِک
  آن گرمابه دان  نیتُون را ع ترِک

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

  

  ی شنو و سوت   نیبمرکز دل عدم  یبر رو  ذهنحجاب من   ب،یع  نیتربزرگ   دیکه به ما آموخت   میگزارشما سپاس  از

گرفته و آن را در جهت  را  زندگ  یانرژ   ، ذهنمن   را یقدغن است. ز  سالبعد از نه   ذهن من   ی ریکارگ ماست و به 

  و حفظ کند.  تیتقوتا خودش را  ردیگ کار مما و جهان، به بِیو تخر  زدن بیآس
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  ذهن  ۀقفل بربست  ییفضاگشا  د یبا کل  میتا بتوان   میگنج حضور گوشِ جان بسپار یهامتعهدانه به برنامه   نیبنابرا

  ز یو پره  صبر ر، یمس  نی. در امی و باز کن یی شناسا  با خرد زندگ جیتدربا ناظر شدن، بدون استفاده از ذهن، به را 

  دهد  م را به ما  ذهنمن  یها ه یها و شوِه و گالفرمان   نیممتدِ ا  یصدا   دنِیفکرها و شن   دنِ ید  ییتوانا و شر،

  م؟ یشو م دهی کش  دگی همان نیکدام   یسوکه به  می نیلحظه بب  نیدر ا تا

  

  دانمم ست؟یدر جانَم، کشَنده ک  هاستکشاکش
  امان  ستمی ن نیول  م،ی اسایخواهم ب دم

  ) ١٨۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

و احساس    م یخود نترس  ی هانيستيم تا از نداشته   های ازمندیافکار و دردها و ن   نیما ا  م ییبه خود بو  میآموخت 

  . مینقص نکن

  

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

  ) ٧۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

دست از پند و اندرز و    ،یندار   دنیو شن  دنید  ییو توانا هست  ریذهن اس  ِی در چاه تار  تا وقت  مییخود بو  به

  بردار!  رانیمالمت د

  

  قَلتَبان  یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  : گودال گو

  رت یغیب ت، یحمی: بقَلتَبان 

  ل ی: سبسبال

  

  

خود و    یبرا  ، که اسباب مسئله و درد و دشمن  میکن  ی کار   یآرامش و پخش شاد  یجاچرا به   مییخود بو  به

  م؟ یشو رانید

  

من   ی که محورها  م یگزارسپاس شما    از  ذهنشر   ما شناساند به  پره  دیرا  و  صبر  با  و    ز،یتا  کمال  پندار  آتشِ 

  . میرا خاموش کن  شیدردها
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  نار، مرد  ،یر ی باز گ  زمیه چونکه
  نار برد  یِآب، سو ،یآنکه، تَْقو ز

  ) ٣٧٠۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  :ست زندگ  ی طرح و باز  که اتفاقات میآموخت  

  

  ی ایدر آخر زمان کرد طَرب ساز اری
ی ایاو جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

و براساس دانش    م یمجذوبِ اتفاقات شو  دیپس نبا  میهست   خرد و عشق زندگ  یرویکه ما مسلح به ن  میآموخت  

  .میبزن شیاندو چاره   لهیذهن، دست به ح  یساز سبب و  شده و شرط   یدیتقل

  

بدون   ییبا فضاگشا   عنی  م،ی چون روز الست بردار  و یقدم را ن  ن یبا ارزش ماست، اگر اول  یی لحظه تنها دارا  اين

  .شود م  ما خلق در  توسط خودِ زندگ دیسازنده و جد یوقت فکرها  قضاوت و مقاومت، آن 

  

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

  (مقابل حدوث)   میقد ، نگیری: دقدَم

  

  

قر  ییکه فضاگشا  میآموخت  را  زندگ  زندگ   ارِیو    نیما  از جنسِ  و    ذهنمن   نیقر  ،یو فضابند  کند م   و  خود 

  . کند م  طانیما را از جنس ش عن ی ران،ید

  

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

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

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

  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  رهاست یتدب  یِفراسو   زندگ  ریکه تدب  میو بدان  میخدا توکل کن   به   م یشد  و حسِ ناتوان  ی دیناام   دچارِ  وقت  میآموخت 

  به قضاست.  کار، رضا دادن ۀو چار
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  ار یع یرضا ده 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

  

  ضامن ماست:   خداوند ریمس  نیدر ا میبدان

  

  ار یشد وصل   یو ندانِیکه پا  هر 
  چه ترسد از شست و کارزار؟  او

  ) ۴٠۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  ل ی: ضامن، کف ندانیپا

  

  

با انجام قانونِ جبران،   اشتباهات، توسط ما آغاز  تِیمسئول  رشِ یبا پذ  رییکه تغ  میآموخت  دانش   کسب   عنی و 

  .رود کمال م یسوبه  و  افتهیتداوم  یو معنو یصورتِ جبرانِ ماد و کاربرد آن به   یمعنو

  

  مرو، جانِب بازارِ جهان  رهیخ  ا،یم رهیخ
    یآن نَبر  ، نده نیا ٰىو شَر  عی بِ نیدر زانکه

    )٢۴۵۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
   

  و فروش   د یخر : ٰىو شَر عیبِ 

    

را    ی زدیزَِر ناِب فر و شُوه ا  ش یازا و در   خرد را از ما م  ها  دگیهمان     وبِیمع  ی کاال  ن یا جز خداوند  چه کس   و

  و توجه مردم برداريم. دییبه تأ یازمندیپس دست از ن  دهد؟ م

  ٰى اشْتَر الهماست  یِمشتر
  برتر آ  نیه   یغم هر مشتر  از

  ) ١۴۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  خريد   :اشترى
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و چون    میستین  زندگ   ۀبه ادار  قادر ریدچار درد شده و د  ،زندگ   یو اتالف انرژ   ییصورت با کارافزا   ن یا  ریغ  در

موس  ب  ، قوم  در  م   ابان یچهل سال  خود  دور  به  م  یۀما  و  میچرخ  ذهن  تمام    که درحال  م،یشو ننگ کائنات 

ها با تعجب به ما ما هستند. آن   قیاز طر عشق و خرد زندگ  چشم به ما دوخته و منتظر پخشِ ، موجودات هست 

 ۀپاشدبه  ۀو شور و غلغل   زیتا رستاخ   د یحضور برو  ی اریهش   ی سوبه   جسم  ی ار یاز هش  ند یگو و م  کنند  نگاه م

  . دیرا بشنو هست

  

  د یها روعالَم جان  ،یجماد از
د یعالَم بِشنو یِاَجزا غُلغل  

  ) ١٠٢١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  شد.  تمام

  

  ! عال  ،عال با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  

و تالش    کنند که به شما کم م   و هماران  زیدوستان عز  ۀاز شما و هم  میگزار. سپاس د یزنده باش  :یپور  خانم

  . کنند م

  

خ  آقای شهبازی: ما  و  ا  میگزارسپاس   لیممنونم  به  ا  ییبایز  نیاز شما  ب  قدرن یو  ممنونم،  دیکرد  انی جامع   .

  خداحافظ. 

  

  خدانگهدارتان، خداحافظ.  :یپور  خانم
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  ی شهباز  یآقا یهااز هلند همراه با صحبت  دهی خانم فر  ‐٣٨

  

  هستم از هلند.  دهیفر یشهباز  یسالم آقا  :دهی فر خانم

  

  شما؟  دیخوب ده،ی خانم فربله   آقای شهبازی:

  شما بله.  ۀیسا ریز   دیسالمت باش :دهی فر خانم

  . دییبفرما کنم خواهش م آقای شهبازی:

  

  فقط صدام گرفته، شرمنده.  کم ی من   یشهباز  یآقا دیببخش :دهی فر خانم

اتفاق افتاد    ٩۴٧که در برنامۀ    یازلزله   نیمورد اننوشتم، فقط خواستم حسم را در   خاص  امیمن پ   یشهباز   یآقا

  . میو احساسم را بو  میایخط ب  یکرد که من هم رو  قیجان من را تشو   مای ن  امیالبته پ  م،یشاهد آن بود  ها لیو خ

  

  

  ی [خندۀ آقا  م، ی که برگردان د یخواه م  م،یو برداشت  میاش را ما کات کردزلزله را، صحنه  ن یپس ا آقای شهبازی: 

  ] یشهباز

  است زلزله. دیمف قدرنیا اگر

  

  

را تکه    نیا  یشهباز  یکاش آقا  یکه ا  گفتم خودم م   شِیمن مدام پ  دیباور کن  یشهباز  یواال آقا  :دهیفر  خانم

لحظه مات و مبهوت مانده     ی. من خودم داشتم، اصال  یشهباز   یبود آقا  بایز  ل ینکنند چون واقعاً خ  تیاد

شما پل    میدید م  کهی زی فقط از شما چ   ما بودم، بعد همان لحظه دخترم را صدا کردم او هم آمد تماشا کرد.  

  که بله زلزله بود گذشت.  دیگفت  یاو لبخند و لحظه دیزد م

  

ما مثل شما    ا یواقعاً آ  ول   اُفتد، حظه دارد زلزله مما هر ل   لحظه دختر من برگشت گفت که مامان در زندگ  همان 

  ند، یآ ما م  زندگ   یزلزله تو  یاگر مثل    حتّ  ندیآ ما م  زندگ  یاتّفاقات تو  . وقتمیکن  ییگشافضا   میتوان م

  بود آمد و گذشت و رفت.  یازلزله  مییو بو میبزن لبخندفقط  م،یکه فقط پل بزن میرا دار  نیما توان ا ایآ

  

  .  یشهباز  یآقا دیکش م  یکه برا   از همۀ زحمات ممنون

  

  .کنم دادند، خواهش م  حی توض مای آقا ن آقای شهبازی:

آفل    یزها ی. تمام چ زندیرم فرو  هان یکه ا  ستادهیا  ییهااصطالح مان به  ای  ییهاگسل  نیا  یما ابتدا رو  زندگ

 دیدان . شما که بهتر م شود مقام ما از ما گرفته م  رود، دستمان م   ماِل ما از   زند،ی ر مفرو . روابط  زندیر مفرو
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  د یشما با  شود زلزله م  و خُب وقت  شود ها زلزله مدر آن  م یدش  ده یها همانکه با آن   یی زهایتمام آن چ   ر،ید

  به شما نخورد؛   ول زدیبر ز یکه آن چ  د یستیحضورتان با  یپا یرو

  

با فضا   ،اگر ساکن باش   جهینتدر را  ثبات خودت  زلزله گشوده  یدر فضا  ، حفظ کن  ییگشاآن  وجود    یاشده 

زلزله بشود    نیزم  یباشد، تو   نیجو زم   یباال   کس  ی  شود است مثال در آسمان زلزله نم   رونیندارد. زلزله در ب 

  ندارد.  یباشد با او کار رانیچقدر هم وهر

  

  ز یآفل، آن چ  زیبر چ  م یما سوار  او وقت ی پس رو کند، او اثر م  ی باشد زلزله رو نیزم  یرو  که است که کس نیا 

زلزله    دفعه ی   مینشست   جانیآمد خُب ا  ش یپ  عی طور طبعلّت آن صحنه که به   نیبه ا  دی. شاختیآفل خواهد ر

  ده؟ یخانم فرها بود،  . وسط تلفن نظرمبه ریبود د ها] وسط تلفن یشهباز  یشد، وسط برنامه [خندۀ آقا 

  

حالم    د یو من چون ببخش  دی لحظه سوت کرد   یکه    دیکرد برنامه اجرا م  د یشما هنوز داشت  ری خنه   :دهیفر  خانم 

. دیگو نم   یز یسوت کرده، چ  یشهباز  یرا باز کردم که چرا آقا  میهالحظه چشم  یبودم،    دهیخوب نبود دراز کش 

  . دیکرد م   دیرا داشت   تانیهاو گذشت. هنوز صحبت   بودکه بله زلزله    دیو گفت   دیزن پل م  دیکه شما دار  دمیبعد د

  

  یِ کنم من برگردانم سر جا  تیاد  دیشا  دیکن م  شنهادیو پ  دیدان خُب آن را حاال که شما صالح م  آقای شهبازی:

  . دانم خودش، آن صحنۀ زلزله را و حاال اگر اثر دارد نم

  

خُب مردم   دیآ زلزله که م   ،ع یطور طب هم واکنش نبوده واقعاً به   دینشان دادم. شا  چه واکنش  ستین   ادمی  من

کارها بله،    نیا  دیبشو  میقا  ز یم  ریز  دیآ م   زلزله وقت  ر،یبه ما گفتند د  جا،ن یا  روند م  اطی و در ح  دوند م  رونیب

  ] یهبازش یمن. [خندۀ آقا  کهن یآن کارها را نکردم مثل ا

  

 داد یبوداد   میمعموال ما عادت دار  دیآ زلزله م  را من به دخترم گفتم که وقت   نیاتفاقاً ا  قاً،یبله دق   :دهیفر  خانم 

جا فقط پل زد، لبخند و  نشسته آن   یشهباز  یآقا   ها، ولحرف   نیو از ا  میکن کردن مشروع به فرار   م، یکن م

گفت  قدرنیا آرامش شما  بود گذشت    دی با  زلزله  آقا   رینظیب  اصالکه  دلم   عنی  یشهباز   یبود   اصال واقعاً  من 

  ) بدهم. textبه شما تکست ( خواست م

  

 م یهم و بو) بدtextبه شما تکست (  خواست کار شما دخالت نکنم. دلم م  یتو   کنمم   خواهعذر   دیببخش  ل یخ 

 یی گشافضا   ی  یالو   عنیبود    ییبایصحنۀ ز  لیچون خ  د،ینکن   تیقسمت را اد  نیتوراخدا ا  یشهباز   یآقا

  بود خالصه آن صحنه.  رینظیب رید دیداد  حیکه خود شما توض  ییزهایاصال همۀ آن چ  ،ی ، عیطب 
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خودش. ممنونم شما    یسرِجا   میبرگردان  د یشا  شود، چه م  مین یحاال بب   کنم،  ممنونم خواهش م  آقای شهبازی:

    د؟یندار یریصحبت د

  

  ی صحبت جالب   یکه دادند.     امیجان ممنون از پ  دهی. سع میخواستم بو  رید  زیچ    یمن فقط    :دهیفر  خانم 

زن و شوهر جوان    ی  که خوشبخت  دیعنوان نمونه گفت جان مثال به   ده یسع   که از خوشبخت  دیکردند و شما گفت 

خانواده را دستمزد     ی  خوشبخت  ندیب م   طورن یا  ذهنمن   ای آ  ندیب م  یجورچه   ذهنمن   دستمزدِ شماست، ول

  ران ید  حضور خوشبخت   ول  ند،یب نم   ند؟ یب خودش م  خانواده را خوشبخت   ی    . خوشبختندیب خودش م

بابت از شما تشر   نی. خواستم از اندیب را دستمزد خودش م  رانید خوشبخت  ند،یب خودش م   را، خوشبخت

  است. رینظی اصال ب دیده ما م  هکه شما ب  یدید نیکنم. واقعاً با ا

  

  دور  رات،یهمه اوهام و تصو از
  نورِ نورِ نورِ نورِ نور نورِ

  

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

  

  . ممنون از همۀ زحمات شما. شود داده م  ادی شما به ما  ق یحضرت موالنا از طر  که ستی د یهمان د هانیا

  

  با اشعار بزرگان.  شود عوض م  دنشیانسان و طرز د ممنونم، سب زندگ آقای شهبازی:

  

ا  در  تمرکز کرد  نیحاال  ما  اجرا کردم    ٩۴٧من هم خُب    شود عوض م   جیتدرموالنا به   یرو   میمورد  برنامه  تا 

اوقات    گاه   م،ی خوان م  تی ها پانصدتا بموقع   ما چهارصدتا، بعض  دینیب شما م   ری اخ  یهاصوصًا در برنامه مخ 

ها  موقع   هست، بعض  دهایاسال  نیاز ا  حاصطالپنجاه صحنه هست به  چهل،وستیشده دو   حتّ  ست،یدو  یباال

  . م یخوان م ت یمتوسط چهارصد ب میی گو م د یهست، حساب کن  تیتا بدر هر کدام دوتا، سه 

  

و    شود انسان عوض م   مدّت  ی پس از    گذارد من م   ی اثر رو   خوانم که من خودم م  ت یچهارصد ب  ن یخُب ا 

م  دشید تنگ   د ید  عنی  شود، م  فراوان  د ید  شود، عوض  و  شما    د،یندار  رید  شود م  لیزا  ینظرحسادت 

خانم جوان با  آقا و    یخُب    نم،ی برا ب  ریخ  نم،یرا بب   سازندگ   خواهم  اش م. من همه دین یرا بب  ریخ   د یخواه م

  رند، ینگ  ی را جد  کنند، زندگ  بخندند، برقصند، با هم شوخ  هان یا  دیخواه  شما م  کنند،  م  بچه زندگ  ی

  است.  سریم  نیداشته باشند و ا یخوب  خالصه زندگ دانم کنند، خانه بخرند، نم  یماد  شرفتیکنند، پ شرفتیپ

  

ممن    اریبسار یخانواده بس  ت یکنند، دشمن هم نباشند، به هم صدمه نزنند موفق  یاگر زن و شوهر با هم همار 

  ی اصطالح جوان خوببه   شوند، بزرگ م   امن  طی مح   ی ها هم در  . آن بچه اورندیوجود ببه   دیرا با  نیاست و ا
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  انت یخ   ند،یموقع دروغ نگو  ی  م،ینگهبان بذار  م،یاوریما فشار ب  ستیکه الزم ن  دشون م  ییهاانسان   شوند، م

  .  گذارد نم  رویاز درون آن ن  کهنیا یبرا  ستیکارها ن  نیبه ا لزوم دانم نکنند، نم  ینکنند، دزد 

  

 ب یکه تخر  مینیب ما م  رانی د  است. و در زندگ  بیتخر  ذهنمن   تیخاص   نیتربزرگ  دیشا  ن،یتربزرگ   عنی

ن  . گاهمیکن م متوجه  م   یمثال شما    می ستیاوقات  را مضطرب    شود،  م   یجور چه   یآ   دیکن خانوادۀ جوان 

  دواریرا ام   هان یا تا شما بخواه کند فلج م را هان یا و نگران  شوند نگران م هانیفالن، ا  شود نم نیا دانم نم

دو نگران بشوند. هر   هان یا  سالهوپنج س  ساله،  ساله، سشش   پنج،و ست یندارد زن و شوهر جوان ب  . لزومکن

کار    میگو م  نیتراما بزرگ   شوند،  دست هم بدهند، پشت هم باشند حتماً موفق مبهفعال هستند دست   یروین

هم، چه    ی. سلطه رو کنندم   جاد یباهم، قطب ا   دشمن  ب،یبه تخر  کنند شروع م   هان یب است. ایتخر  ذهنمن 

ا  کس است،  چه کس  جا ن یقدرتمند  پرود م   حرف  در  بخواهند  اگر    فتند، یب  بیتخر  یالوها   ن یا  تابوچ ی. 

به   توانند نم اجان سالم  از  ببرند  برا  نیدر  تش  ییهاخانواده  نیهم  یخانواده،  انسان   میدهل می ما  را  که  ها 

  ر یگذاشتم که د  میداغ به همه جا  دانم دستم چه م   ر، یدستم د  ند یگو . مندکن داغ م   عن ی  کنند  دار مداغ

  .  ستین  یطورنیرابطه خالص بشوم، آزاد بشوم. ا نیازدواج نکنم فقط از ا

  

را تکرار   هات یب  نی. من باز هم حاال بهانه کنم، تکرار کنم که شما اشود عوض م   دشیاست که آدم د  نیا  بله،

خوب را    ز یچاست. همه   . خداوند از جنس فراواندیکرد دایپ   فراوان  ت یذهن  که پس از مدت  دید  د یخواه  د، ی کن

 ن یو مهربان باشند و هر لحظه حواسش به ا  نداش شاد باش. بشر را هم خلق کرده که همه دارد به همه روا م

کند به بشر، اگر بشر    یجار را تشیلطفش را، کرمش را، حما  خواهد شادند، مهربانند و دائماً م   هانیاست که ا

  . دیی بفرما خواهم، معذرت م  د،یرد نکند، انکار نکند. بله ببخش

  

  .کنم م  و با شما خداحافظ خوانم م  تیچند ب  یندارم فقط  ی ریمن صحبت د  کنم خواهش م :دهی فر خانم

  

  . دییبفرما شهبازی: آقای

  

  او شد فتح باب  شِیمردن پ وآنکه
  مر او را در خطاب  دیآ سارِعوا

  ) ٣۴٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  بارِعوا نان،یبمرگ  یا اَْلحذَر
  سارِعوا  نان،یحشرب  یا اَلْعجل

  ) ٣۴٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  . دیکن  دستش یپ د،ییبجو یبرتر  :بارِعوا

  . دیریگ   شیپ د،ی : شتاب کنسارِعوا

  

  افْرحوا نان،یبلطف یا اَلصال
  اتْرحوا نان،یقهرب یا اَلْبال

  ) ٣۴٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  

  و اعالم حوادث.  : آتش افروختن به نشاِن دعوت به مهماناَلصال

  

  

  . خداحافظ. ی شهباز یاز همۀ زحمات شما آقا ممنون

  

  ممنونم، خداحافظ.  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:
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  ننده یب  یآقا ‐٣٩

  

  . میسالم عل آقای بیننده: 

  

  . می سالم عل آقای شهبازی:

  

  استاد.  دیخسته نباش آقای بیننده: 

  

  . کنم ممنون، خواهش م   لیخ  آقای شهبازی:

  

  آقای بیننده: 

  

  ی در یکه چون کوب غامبر یپ گفت
    یسر  دیزان در برون آ عاقبت

  ) ۴٧٨۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

 ی هاغام یپ  چهار بخش  ۀ وقت بود برنام   لیتالش کردم باالخره موفق شدم، خدا را شر. عرض کنم که خ   لیخ

شد،    بود که چهار قسمت  ری حق   ۀ بند  اقبالخوش   رید  ن یبعضاً. ا  شد، سه بخش م  عنی  م،یبود  دهیرا ند  تلفن

  . میعرض سالم بن می دست داد، بتوان  من فرصت

  

ااز بس   آقای شهبازی:   ی آقا   ۀحرف زدم که حق شما را خوردم [خند  قدرنیکه من به شما ستم کردم امروز. 

  ]. یشهباز

  

  قتش ی. همۀ لطفش به گفتن شماست. خدمت شما عرض کنم که من حق دیینفرما  کنم  استدعا م  آقای بیننده:

خدمتتان   رمیبار تماس ب   نی اول  ی چند وقت قبل موفق شدم برابود که من    ن یعرض بنم ا  خواستم چه که مآن

بود و   عطف  ۀمن نقط  یواقعاً برا  بود،هم که اتفاق افتاد همان بار    درواقع حالت  نیترمخلصانه   دیو واقعًا شا

باز خدمتتان تماس گرفتم،    ریبار د  ن یاست که بعد از آن من چند  ن یعرض بنم، ا  خواهم  چه که در ادامه مآن

  کردم.  ییگواده یهم ز یمقدار   یمتن نوشتم، 

  

  ن ی است که تصورم ا  نیچه که به خودم بدهارم و به شما را خواستم عرض بنم و آن، اآن   قتشیاما خُب حق 

.  ره یو غ   بود که بعد از آن، بعد از بار اول که خدمتتان تماس گرفتم و باز رنگ زدم و ادامه دادم و متن نوشتم

و    رسد شاءاله به من هم مهم ان   رش یخ  دهم، م   غام یکه خب هم پ   گفتم  تصور آن بود با خودم درواقع م

  قتش یکه حق   کنم م   ییخودافشا  ،ی واکاو  بعد از مدت   تش یهم هست، اما امروز واقع   هرحال در جهت درستبه
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درواقع من هم    میبو  خواستم بود که نه من م   نیا  ریدر ز    بود، ول  نیا  ییرو  یهاه یدر ال  دینبود. شا  طورنیا

  هستم در سرها.   یسر

  

چرا    یهم که دار  انیفن ب  ،ی هم که دار   التیتحص   ،یبا خودم گفتم تو که خب تو که درواقع تو هم بلد  درواقع

  . ابراز بن یجورنی حتمًا خودت را ا  دیبا ،زنگ بزن  دیتو هم با ؟یی تو نگو

  

ا  نیا  تیخب واقع  و و    عالگنج حضور، هم جناب   ۀرا احساس کردم بدهارم هم به کل مجموع   نیاست که 

   ول  م،یایکه اصال در حساب هم ن   نیترچه که تا به حال من کم کامال خالص نبود آن   تش ی واقع  ن یکه نه، ا    خودم

  کردم. ییگو  ادهیهرحال زو به یمزاحم دوستان شدم چند بار

  

است   نیا دمیو فهم دمیرس جه یکه من به نت یز یچ نیا می که بو نیکنم و ا بابت خواستم عمال عذرخواه نیازا 

آن  براساس  م که  را جبر   دیگو چه که موالنا  قول   کند،  م  یآدم خودش، خودش  دوست  آن   ییگو  ،به  چه که 

چنان  آدم آن   ریذهن باز  ن یه اک   بیعج و    یدار چه که نه، ناروا مو آن   یدار خب بر خودت روا م  ،یدار م

انجام    یکار  و اگر نخواه  کند م   فیتو رد  یبرا   یاوریدست ببه   خواه که شما م   ی ز یچ ۀدر ادام  منطق  لیدال

  ی کار  ا ی ، بن   ستیکار را نبا ن یکه ا ند یچ تو پشت هم م  ی برا  و منطق  کامال علم   منطق لیدال قدرن یا بده

ما رخنه کرده و    ت یناخودآگاه شخص  ری ضم  ن یریز  ی هاه یدر ال  د یکه شا  الی خاطر امفقط به   فاًو صر  بن   دیرا با

  ، ی بشو  ره یبه عمق خ  ی ادیاگر مدت ز   دیگو م  چهیقول ن اگر آدم بتواند به عمق برود، به   خب سخت است، ول

  بخوانم.  دییام اگر اجازه بفرماهم نوشته   دو خط یخواهد شد. عرض کنم که من جسارتاً   رهیعمق هم به تو خ

  

. ست اشارت کاف   یعبارت،    ی. تنها  یانه جمله   ،یاه ینه آ  ،نه غزل  ،بخوان  وان ینه الزم است که د  گاه

کند و ببارد و ببارد.    باران  کند،   که دگرگون کند، طوفان  ست . همان کافندیخود بنش  یجا که درست در جا آن

  شود.   دهیشود. در خود د دهیپاک شود، د

  

موالنا گوش جانم، نه    اتیاز اب  ی  معن  ریتفس  ۀگاه که در هنگامکه شد. آن   ریحق  ن یا  ی. براشود م  ،یآر   ،بل

 ۀ که اش در کاس  دمی. چنان لرزنیو هم  نیبود، هم   کاف   ن ی«و هو معکم»، هم  دی گوش، گوش جانم شن  نیا

  از خود بر خود.  دمی. باردمیگرفت و بار ختنیچشم، سررفته، ر

  

  ابد،ی به جان درم  خورد،جا که جانش تکان م آن   رود، م   چه بر آدمنمود، آن   انیکالم سخت است که بتوان ب  به

  . حال بی. عج ست حالت   بیدر من، عج  یندا آمد « و هو معکم» و انقالب
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بدان    قدرن ی. هم مینگو  چیو ه  رمیب  ان ی وار زبان در معبدالغوث   دهم،  م  ح یترج  م،یکه بو   خواهم و نم  دانم نم 

   خواه هرچه که م  ایاز آن صدا، ندا، کالم، عبارت، اشارت    شینبود که تا پ  آن  ر یمن د  نیهمسفر که ا  یا

باز بوده، من    شهیر رحمت و لطف هممن، که د  ۀدیباز شدن د  اینامش را بذار. اصال لطف رب، لطف دوست  

با   ریکه د  دانم اما خوب م   ، سرِ سوزن  ، ارزن  ،ولو به قدر روزن   باز شدم،   یام، آرام. من بسته بودهنبوده 

  من، من نبودم.  ر یتفاوت داشتم که د ایقبل از آن از خاک تا به ثر ۀلحظ

  

با    یااست که در لحظه  در رحمت گشوده  نیکه چنان ا  افتمی تنها در  ستم،ین  چیه  ستم،یواصل ن  ستم،یعارف ن 

با من    ی با من است، خدا  ی با من است، خدا  ی. خدا دیرس    به صدرةالمنته  نیالسافلاز اسفل   شود م    کالم

  است.

  

  متشرم.   لیخ

  

  با شما.  کنم م  ! ممنونم، خداحافظبایز  لیخ  آقای شهبازی:

  

  . خداحافظتان باشد. سپارمتان به خدا م آقای بیننده: 
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  خانم الله و مادرشان از فوالدشهر اصفهان   ‐۴٠

  

  . . الله هستم از فوالدشهر اصفهان. خدا را شر استاد، عال زیسالم و عرض ادب استاد عز الله:  خانم

  

ت [خنده  اس  روقتیجا دآن  د؟یدی شما؟ شما هنوز نخواب  دی. بله الله خانم، خوب هست میسالم عل   آقای شهبازی:

  ] یشهباز  یآقا

  

و    عالبا حضرت   میکالم بشوسعادت قسمتمان بشود، هم    اگر  میگفت  ری[خنده خانم الله] بله، د  الله:  خانم

  دوستان.   یبرا می متنمان را بخوان

  

  . دیی. بفرماکنم خواهش م د،ییبفرما آقای شهبازی:

  

  تان.با اجازه  الله:  خانم

  

  جمله تن را در بصر     نیگداز ا در
  نظر رو، در نظر رو، در نظر   در

  ) ١۴۶٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

تجو  در رفتن  د  زینظر  از  و  رو»  نظر  «در  هم  یماد   دِیمؤکد حضرت موالناست.  از  و  رو»  نظر  «در   ۀ جدا شو، 

به رفتن    دیصورِت مؤکد تأک رها شو، به   ذهنجدا شو. «در نظر رو» و از ناز کردن من    استدراجات و سؤاالت ذهن

  شدن.  زنده  یبرا بران یم  یشده، رفتن به نظر، سفر 

  

  ست چشمش تَهلُه  شِی مردن، پ آنکه
  او به دست ردی التُلْقُوا ب اَمِر

  ) ٣۴٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  .  دیبخوان ری بار د ی». هلُه » است، «تَبهتر است. آن هم «تَهلُه  دی ری«تُلْقُوا» ب  آقای شهبازی:

  

  الله:   خانم

  

  ست چشمش تَهلُه  شِی مردن، پ آنکه
  او به دست ردی التُلْقُوا ب اَمِر

  ) ٣۴٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

او به  ردیالتُلْقُوا بست»، «اَمرِ هالک شدن، «تَهلُه   عنی مردن،   عنی» ست»، «تَهلُه نه، «تَهلُه  آقای شهبازی:

  .  دیبخوان ریبار د یپس. پس  دی بخوان ریبار د یدست». 
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  بله، چشم.  الله:  خانم

  

  ست چشمش تَهلُه  شِی مردن، پ آنکه
  او به دست ردی التُلْقُوا ب اَمِر

  ) ٣۴٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  ل ی طرز تفکر است که دل نی است که ا نیا تیاما واقع م،یجز هالکت ندان  یزیدر نگاه اول سفر به نظر را چ  دیشا

  هالکت ماست.   اصل

  

     از غرار که ترس عی: در بگفت
  اریکن سه روز خود را اخت شرط 

  ) ٣۴٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

     نیق ی هست از رحمان   تأنّ که
  ن ی لع طانِیز ش  لتیتعج هست
  ) ٣۴٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

روزه و  کار داده، فرصت سه به تو راه   لیتبد  ی خوردِن تو و شتاب برا  ب یفهماندنِ فر  ی توست و برا  دار یخر  خدا

تو و    عیب  ایاول «در نظر رو»، آ  ۀکرده که «در نظر رو، در نظر رو، در نظر». در مرحل  مؤکد  دیبار به تو تأک   سه

آلوده    د یهمه از د   ذهنسؤال و ناِز من   جادیو ا   هنذ  یبه مرادها   دن یرس  یو شتاب برا   ذهن   ی هامن   یدار یخر

    ست؟ین طانیهمان ش  ا یو  ذهنبه من 

  

  تَنیکه بِما اَغْو طانیش گفت
  دن وِیفعل خود نهان، د  کرد

  ) ١۴٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  .  واقع  خواه کن، معذرت  خواهمعذرت   ید یدوم «در نظر رو»، حال که فهم ۀمرحل در

  

  آدم که ظَلَمنا نَْفسٰنا  گفت
  ز فعل حق نَبد غافل چو ما  او

  ) ١۴٨٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  .  نیخود را بب   سوم «در نظر رو» و جاودانگ ۀمرحل در
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  او شد فتح باب  شِیمردن پ وآنکه
  مر او را در خطاب  دیآ ساٰرِعوا

  ) ٣۴٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

و    لیسرعت تبد  و بران یم   یها برنامه راه   نیکه در ا  ذهنشدن و فتح باب و شتاب در مردن به من   لیتبد  سرعت

  ن ی است. «در نظر رو» و ببآمده  مانیمؤکد حضرت موالنا و فرمان «در نظر رو، در نظر رو، در نظر» برا  دیامر و تأک

دور نموده و لحظات    اتتو را از ذات اصل  زهایچ  مابقبودن    جز عدمبه  کهنیمر نه ا  ست؟یتو چ   که ذات اصل

  ؟ کن چرا شتاب نم  دان تو را کشته است؟ پس تو که م

  

    دیبرگز  نی: رو، هر که غم دگفت
  د ی بر  یها خدا از و غم باق
  ) ٣١٣٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

را نظارت    لیتبد  ۀوی و ش  در نظر رفت  تو شتاب دارد. وقت  لیتبد  ینظر رو» و شتاب کن، چرا که خدا هم برا  «در

. نیرا بب  لیاطالۀ تبد  ی ها. پس «در نظر رو» و روشبرد م  نیها را از بغم   را، خدا باق  ن یغم د  ی دیو برگز  ی کرد

  کردن ماندن در ذهن است. دارکش   ریو زنج  سؤال، استدالل، استدراج، ناز کردن، غُل 

  

  من جعل الْهموم هماً  خود
   رسول خوانده اَستم لفظ از

  ) ١۵۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

شدن با خدا باشد. «در نظر رو» و     ی  د یتنها غم تو با  ر،یفرمان رسول را با جان و دل بپذ  نینظر رو» و ا  «در

. پس  یو تو هنوز مراد دار   یاغم متحد نکرده    یرا به    ت یهابود، بدان که هنوز غم   ی زیاگر در نظرت هنوز چ 

  شرف جهانِ عدم را.   د ید «در نظر رو» و خواه

  

  ن یبازگو بهِر خدا به شمسِ د ز یتبر  یا
  دو جهان حسد برد بر شرفِ جهانِ تو نیکا

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

  شد استاد.   تمام

  

  خداحافظ شما.   ر،ی! پس شب شما بخ عال ن،یآفر ن،یآفر با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  

  ممنون. استاد جان اجازه هست بخوانند؟   الله:  خانم
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  هست.    ریهست؟ آهان کس د چه کس آقای شهبازی:

  

  مادرم.   الله:  خانم

  

  . کنم آهان، بله، بله، بله، بله. خواهش م  آقای شهبازی:

  

  .  نیسالم استاد نازن خانم الله: مادر 

  

  ما؟  ش  دیبله، سالم، خوب هست آقای شهبازی:

  

  ممنون.   خانم الله: مادر 

  

. فکر  میندازیخانم شما را از قلم ب]، یشهباز  ی[خنده آقا  میمرتکب بشو رهیکم مانده بود گناه کب  آقای شهبازی:

  .کنم بله خواهش م  ر،ید دیدیکردم شما خواب

  

  . کنم . خواهش م مینینش تا صبح هم شده م خانم الله: مادر 

  

  شناس خواهم که باشد شه یادهید
  شناسد شاه را در هر لباس  تا

  (منسوب به موالنا) 

  

عاشق   که  . وقت دیآ وجود مما هستند و قضاوت به   ی ها دگیآفل و گذراست و همان  دیآ که به ذهن ما م  یز یهرچ

زدن    حرف   ذهنو دردآور است. با من   رانگریو  ذهن. منشنوم خداوند را نم   ی هاحرف   ر یهستم، د  ذهنمن 

در    یشو   میاگر تسل  که در شب ذهن هست  انسان  یکردن. ا  خود را خراب   گرفتن از خداوند و زندگ    شیپ  عنی

  .  کند به ما کم م لحظه، زندگ  نیا

  

که خدا    می فهم م  میاگر بخواه  ،ذهنبه من   میاده ی. ما چسبردیتا خدا در مرکز ما جا ب  میریبم   ذهنبه من   دیبا

با دست خودمان خود را به    ذهنکردن با من    ما را به خودش زنده کند. زندگ   خواهد  ما را رها نکرده و م 

و اصل خود را رو    شدن به زندگ  زنده   عن ی  ذهنمن  همردن ب  م،یفضا را باز کن   دی. هر لحظه بامیرسان  هالکت م

  کردن.  

  

خداوند    لحظه شوخ  نی. اتفاق اکند لحظه را مهم م  نیآفل همراه است و اتفاق ا  یزها یچ و قضاوت با    مقاومت

و از عقل خداوند که همان    میکه فضا را باز کن  میلحظه ما فرصت دار  نی. پس امیریب   شوخ  دیاست و ما هم با
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. تا ما  میمهم نباشد و مقاومت نکن  دهد م  نلحظه ذهن نشا  ن یکه ا  یزیچ  و آن   می عقل کل است، استفاده کن 

  . کند به ما کم نم  خرد زندگ  م،یمقاومت و قضاوت را صفر نکن

  

   ذهن و عقل من   میریبا مرکز عدم عقل خدا را ب  میکه فضا را باز کن   شرط هم زبان ماست، هم عقل ما، به   خداوند

کن رها  ما  میرا  دار  ی .  در جهان  زنده  م، یمقصود  هم  ز  آن  به  را پست ندگشدن  عدم  ما  اگر  و    میکن   شه ی. 

خودمان    ی. اگر رو میکن خودمان کار م  یرو   قطو ف  میدار برم  رانیخدا و د  ۀقیدست از    رید  م،یکن  ییفضاگشا

  در جهانِ   د ی. هرکس باست شدن به زندگ  آن هم زنده   م،یغم دار   یجهان    ن ی. ما در امیشو غرق م  م، یکار نکن

  .  می است که مثل حضرت آدم حرف بزن نیخودش مستقل باشد، هنر ما ا

  

قَا»   «.رِينالَْخاس نم ونَننَا لَنَكمحتَرلَنَا و رتَغْف نْ لَمانَا ونْفُسنَا انَا ظَلَمبر  

از    نهیهر آ  ،یروا مدار و رحمت    یاور ی. و اگر بر ما آمرزش ن میو حوا گفتند: «پروردگارا به خود ستم کرد  «آدم

  بود.»»   میخواه   انکارانیز

  )    ٢٣  یۀ)، آ٧اعراف (  ۀسور م،ی( قرآن کر

  

    دیبرگز  نی: رو، هر که غم دگفت
  د ی بر  یها خدا از و غم باق
  ) ٣١٣٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

شدن به خدا   کامل. اگر فقط تنها غممان زنده   میتسل  ، شدن به زندگ  است که همان زنده   نیغم ما غم د  تنها

با چشم و گوش خدا    عنیمرد. عشق    ذهنبه من   دیلحظه با  نی. پس اردیگ ما را از ما م   یهاباشد، خدا تمام غم 

  .دنیخدا را گرفتن و درست د دیرا دادن و د  ذهنمن  دِیبودن، د

  

  کس را و گر هم بنگرم  ننگرم
  بهانه باشد و، تو منْظَرم  او

  ) ١٣۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

ر و صبر عاشقُتواَم در ش نعص  
مصنوع ک عاشق بر؟باشم چو گ  
  ) ١٣۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

د  عاشقوخدا با فَر ب نعص  
د  عاشقواو کافر ب مصنوع  

  ) ١٣۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۴۷-۱مشار

  136صفحه: 

  

  تمام شد.   زیعز استاد

  

   پس با شما خداحافظ ر،ی صحبت کند؟ باشد د ستیکه ن  یر یممنونم. خُب کس د با، یز  لیخ  آقای شهبازی: 

  . ریخدانگهدار. شب بخ   کنم، م

  

  سالمت. سالمت. به. به ستین  ممنون از شما. نه، کس  خانم الله: مادر 
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