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  1صفحه: 

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

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

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

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

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

  )٩٠٧(پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارۀ  

  ☎☎☎٩۴٠-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  یشهباز یاز فرانسه با سخنان آقا یواحد یآقا ١

 ٩ از تهران دهی خانم فر ٢

 ١١  یشهباز یسخنان آقا ٣

٢١  حانه یو دخترشان ر نندهیخانم ب ۴  

 ١۴  یشهباز  ی از مازندران با سخنان آقا احمدخان یآقا ۵

 ١۶  یشهباز یسخنان آقا ۶

 ١٨  از خراسان دا یخانم  و ٧

٢٢  از گرگان مصطف یآقا ٨  

 ٢۵  یشهباز یسخنان آقا ٩

 ٢۶  یشهباز یخانم الهام از تهران با سخنان آقا ١٠

 ٢٨  مهشید از همدان  خانم ١١

٢١ ٠٣  ی شهباز یبا سخنان آقا نندهیخانم  ب   

٣١  ٣١  یشهباز یمحسن از دزفول با سخنان آقا یآقا 

۴١  ٣۴  یشهباز یسخنان آقا 

۵١  ٣٧  یشهباز یاز اصفهان با سخنان آقا نندهیب یآقا 

٨٣  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -  

۶١  ٣٩  ی شهباز یخانم فرزانه با سخنان آقا 

٧١  ۴١  ایاز استرال می خانم مر 

٨١  ۴٣  از ونکوور  نایخانم د 

۶۴  یشهباز  یخانم مهزاد از زنجان با سخنان آقا ١٩  

٠٢  ۵٠  خانم نرگس از نروژ و پسرشان 

١٢ ١۵  ا یاز استرال الیخانم ل   

٢٢  ۵۵  ٢٠خانم نرگس از نروژ، ادامه  
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

٧۵  از نجف آباد  دا یخانم  فرخنده و دخترشان خانم آ ٢٣  

 ۵٩   یشهباز یخانم زهره از کانادا با سخنان آقا ٢۴

شهر با سخنان    نی از زر تایو خانم  ارا یو خانم ت نی خانم زر ٢۵
  یشهباز یآقا

۶٢ 

 ۶۵  یشهباز یسخنان آقا ٢۶

 ۶۵  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -

 ۶۶  یشهباز یخانم سارا از آلمان با سخنان آقا ٢٧

٨٢  ۶٩  یشهباز یاز کانادا با سخنان آقا سای خانم پر 

٩٢ ٢٧  یشهباز یسخنان آقا   

 ٧٣  یشهباز  یخانم سرور از گلستان با سخنان آقا ٣٠

 ٧۶  یشهباز یبا سخنان آقا زی از تبر تایخانم ب ٣١

١٨  انیخانم فاطمه از گلپا  ٣٢  

٢٨  از اصفهان نندهیب یآقا ٣٣  

۴٣ ۶٨  ی شهباز یجواد از استان فارس با سخنان آقا یآقا   

۵٣  ٩١  یشهباز  یاز بروجن با سخنان آقا نبیخانم  ز 

۶٣ ۵٩  ی شهباز یخانم  مهتاب از کوهدشت با سخنان آقا   

٧٣  ١٠۴  یشهباز یسخنان آقا 

 ١٠۴  �🔹🔹�وم سبخش   انپای�🔹🔹� -
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  یشهباز یاز فرانسه با سخنان آقا یواحد یآقا‐١

قربان. عرض کردم  برا  یواحد  سالم  ا   نیاول  ی هستم  پ  نیبار  را  خ  دا یشانس  بنم.     ل یکردم که حضورتان عرض سالم 

  حال شدم. از فرانسه قربان.  خوش

   د؟ی خوب  دییحال شما خوب است؟ از فرانسه. بله، بله. بفرما ،یواحد یبله آقا ازی:آقای شهب

  .  تلفن بشنوم  قیمبارکتان را از طر  ی شد که بتوانم صدا  بمی سعادت نص  کهنیا  رم،ی که ب شد باورم نم :یواحد یآقا

گستردۀ شما و دوستان    تیفعال  ن یمطلب را خدمتتان عرض کنم که واقعاً ا  ن یو ا   ان یپایخواستم عرض ارادت و تشر ب   فقط

را   راتیالعاده است. تأثفوق  اریبس  اریبس یزیچ  یساده.  کار فرهنگ  ی تا  شودمعجزۀ قرن محسوب م ی گنج حضور 

خالصه   سالوهشتوسال هشتادسن ن یمن شخصاً در ا  یمقاالتشان و برا  شان،یهادر صحبت نم، یبها م که من در جوان

  .  ریگروه و افراد د یآموزنده است، چه برسد برا

که    دمیها را د ماز دخترخان   یواقعًا استفاده کردم. مخصوصاً    دمی شن  راًیساله اخچهارده   زده،یس  یهااز بچه  قتاًیمن حق   و

  ی. براسالزدهیخوب در سن س  لیخ   سیانگل   ی کرد.    انی هم ب  سیآن را به انگل   ،چ یشعر را، تمام غزل را که خواند ه

  ن یشده درواقع در ا  ت یاست که عنا  یاالعاده واقعاً فوق زی چ  یمعجزه است و    ی ن فقط  یبود. ا  ز ی برانگمن واقعاً اعجاب 

   لی. خم یکرد  دایپ  یاب یدرواقع ما دست  دیاش را برداشتکه شما پرده  یاالعاده واقعاً گنج فوق  نیاز ا   میزمان ما که ما بتوان

  بتوانم خدمت کنم.  مادر متب ش  عنوان شاگرد کوچجهت که به نیحالم از ا خوش لیخ

  درست است؟   دیهم هست  نای نظرم ناب که شما به  دیی. بفرمادیدار اریاخت آقای شهبازی:

به آن؟ شعرش را اآلن متأسفانه    ندی گودرواقع همان شعر معروف که چه م   عن یبله، بله. بنده از در حدود    :یواحد  یآقا

نم  ذهنم  چ  ماند در  لحاظ  از  هم   ز،یکه  ا«حفَّتِ  عن یشده،     درون  یینا یب  ی باعث    یینای ناب   انیجر   نیکه   ی اْلجنَّة شنو 

  .جاستنیواقع در ا سرشت» درخوش

  بهشت  قَالووزِ شد  یمرادیب
  سرشت خوش یا شنو اْلجنَّةحفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و    یوسال و انرژسن  ن یدارم در ا  یاگر وجود  باًی کرده و تقر  جاد یرا ا   یریعالم د   یمن    یبرا  یی نایناب  ۀواقعاً جنب   عنی

  یاذره  ،که اندک   نم یکه با گنج حضور آشنا شدم و با موالنا توانستم بب   است. منتها از زمان  زیچ   نیواقعاً از برکت هم  هانیا

  تر شیب   ی تر بودم، انرژرا نداشتم. جوان  ها نیقوت و ا   آدم بودم ول  ن یبچشم. و ا قبال هم هم  واقعموالنا را در  ی ایدر  ن یاز ا

  امروز را نداشتم.  یاهو وحال  نیا  بود ول
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  6صفحه: 

بفهمد که داستان از چه قرار    تواندنچشد نم    است که به قول مثَل معروف تا کس   یی ایدن   یکه    م یبو  د یواقعاً با  ن یا  و

سال که در خدمت شما هستم و  بودم. اآلن هم بعد از هفت، هشت    دهیرا خوانده بودم، شن   یاست. و بارها و بارها مثنو

  کنمبرداشت م   ر ید  ز ی چ   یهنوز باز من    د ییفرمانم   هیرا توج  ن یتا ا  د ییفرمام که شعرها را     وقت   نم، کدارم استفاده م

  از آن.  

  وقت جناب عال  خواهمدر آن هست. نم  یادیرموزِ ز  لیخ  سادگ  نیموالنا درع   م یباز کردنِ مفاه  نیاز ا   قدرنیا  قدرنیا

  رانیامروز ا   ۀجامع  ب یکه اآلن نص واقعاً نعمت    ول  م یکنتشر را م   ت ینها قتاًیهست و حق   ادیز   ل ی. صحبت خرمی ب ادیرا ز

  را خواستم خدمتتان عرض کنم.  نیاست درواقع. ا یی باال  تیو واقعاً عنا تبرک  ی شده   زبانانو تمام فارس

    د؟یس یبنو  دیتوان م   ای د یدهشما فقط گوش م  یواحد ی. آقاکنمبله، خواهش م  آقای شهبازی:

که خب خط برجسته بود   نوشتمم  )Braille( لیدرواقع. قبال با ِبرِ  سمینوم  وتریبنده نوشتن را با خط با کامپ  :یواحد یآقا

 وتر یرا تماماً با کامپ   هانیکه هست ا  یزی چ  یکتاب   ،یشعر  سمی نوکه م  ییزهایچ   یکه آمده    وتریکامپ  ری. اآلن دهانیو ا

ا  سمینوم بعد  د  هانیو  ا  یوتریامانات کامپ  ر یرا  برا  هانیهست که  م  یرا  فارسخواند ما  چه   .،  انگل چه    ، سیچه 

  ما. یاست برا جهت نعمت  نیاز ا خواندرا م هانیا  میکه بخواه    هر زبان ، چه آلمان ،یفرانسو

  ار یدر اخت  یو خوب   قشنگ  نی العادۀ شما را به افوق   یهابرنامه  نیکه ا  میهم هست   دیعصر جد  یگزار تکنولوژسپاس  درواقع

از صبح تا غروب   کاریب  ۀقیدق  ی وسال گذاشته. سن نیمثل بنده در ا یفرد یامانات را برا ن یور هم ا. از آنگذاردما م

پنج  باًیا گوش کردن و تقر ینوشتن    ای.....    ایندارم خالصه.     شود ساعتش با موالنا و با گنج حضور صرف م  ، ششهم 

  درواقع. 

  درست است؟ ر ی. پس شما حالتان خوب است دنیآفر آقای شهبازی:

وسال  که اصال به سن  یایانرژ   ی   سبب، یب   یشاد   ی  دیکه فرمود  طور نی. درواقع همالعاده از حد، فوق  ش یب  :یواحد  یآقا

..... در    رید  میهست   زی. و ا .... من درحالت چدانمرا فقط و فقط از باال م   نیو ا   خواندچون من و امثال من نم   یفرد

  .  دندار یز یچ  ریهشتادوهشت د   نیسن

  .  هانیعالم باطن است و ا  نیاش از برکت هم همه نیچه. ا  عن ی  خستگ  فهممنم  عن ی  ستم،یرا متوجه ن اصال خستگ  ول

  . به به.  نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

که از    قدرنیهم   هست ول  ادیهست، صحبت ز   ادیداستان که ز  ریرا خدمتتان عرض کنم و د  هانیخواستم ا  :یواحد  یآقا

و    ذهن. مخصوصاً منستیما ن   عالم جسم   نیکه واقعاً ا  هانی واقع بشود و ا   د یهم مف   رانی د  ی نظر واقعاً ممن است برا

  .  ستین   هانیا  م،یساخت و  میخودمان تصور کرد  یکه برا  ییزهای چ نیا
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  7صفحه: 

که     و تا وقت   م یخودمان جواب مثبت بده   الست   ز ی ن چو درواقع به اصل آ  افتیدست    د یجا با است که به آن   عالم   ی

شد    ت ی هست و عنا  ارمانینعمت را در اخت  نیکه ا   م یگزارندارد. ما سپاس  یادهیفا  م یصرف کن  ی هرچقدر انرژ  م ینداده باش

  از حضورتان.   م یکن استفاده م  میاز شما و دار

  ذوق  ی مثال    موقع  یشما؟    د ییگو هم م  هانیشعر و ا  د،یکه خودتان نوشت   ییزهای. بعد از آن چنیآفر  آقای شهبازی:

  . پرسمم  دی بشود، ببخش دا یپ 

  ش یپ    گاه یجورنیهم   ول می ندار  ی زیکه چ ها نی. اندازۀ درواقع موالنا و بزرگان و حافظ و ا کنمخواهش م :یواحد یآقا

  صحبت شده. کم ی به دل اش راجعنامه چون همهنام دلنوشته بودم به  یزی چ ی . میی گوم  ییزها یچ  یکه    دیآ م

  خب، خب. مال خودتان است.   آقای شهبازی:

   :یواحد یآقا

  دل  استی در  یدل، بله  ینه  نیا

  دل  داستیانوار ناپ مخزن

  

  پرخروش  یقطره به بحر  ی چوهم 

  موج است و نورافزاست دل ساکن

 ی  مثال  بله.  یی هاهیما ن یهمچ  

  ستتیآ  اسرار هست مخزن

  ست حالت شور و مست نیا نشأت

  

  مقال نی خوش ز ۀنکت یر یب گر 

  ست تیآ  نمود و بودِ هست هر 

  .  میبو ها نیو ا زها یچ  یمراجعه کنم که از رو دی با  میرا نوشت  زهایگفته شده. متأسفانه چ ات یاب ن یهمچ  باًیتقر 

و    ز ی عالم چ  ن یرا از برکت هم   ن یا   ها، نیو ا   دن ی کش  اریس  یداشتم برا    عادت    ی  ش یهفت، هشت سال پ  د یهم شا  باً یتقر 

  ی ریاز من نگ   ری از دوستان آمد آتش زد داد گفتم نه، گفت حاال ب  یترک کردم. بعد   میبند نباش  یزی که واقعاً به چ  هانیا

  گفتم، گفتم: شیسر زبانم آمد برا  یشعر ی . گفتم نه، یری گم  ی ریفردا از دوست د
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  کنم  رتینَْفس زنج یا نیاز بعد

  کنم   رتیهوس س ی ز ارضا تا

  

  تابش ز انوار درون  یبه  ای

  کنم  رتیو خسته در قفس پ زار

  ود.او هم ترک کرده ب  دمی هفته بعد د  یآن آقا بعد از   دم ید بعد

  . نیآفر  ن،یعجب، عجب. آفر آقای شهبازی:

نم  رید  :یواحد  یآقا را  د   ،رمیگ وقتتان  پا  ریدوستان  ب   یحتمًا  ا  تینهایخط هستند.  لطف    نیمتشرم که  را  فرصت 

تا حاال    که نیو براساس ا  ستی ن  یاکار ساده  تلفن  ن یو گرفتن ا  رمی شما را ب  تلفن  ن یو شانس آوردم که توانستم ا   د یفرمود

  شد.   بم ینص   شانس ی  هانیزنگ نزده بودم و ا

  .  دی دیزحمت کش  د، یممنونم که زنگ زد  لیخ  نی. آفر عال  ،عال ،عال آقای شهبازی:

خ  :یواحد  یآقا صدااستفاده کردم. خوش   لیخ   ل یقربان شما،  شدم  به  یحال  را گوش کردم  مستقمبارکتان  .  میطور 

  خداحافظ 

ها،  مخصوصاً جوان  م یری ب  ادی   م یتوان مان م بدهم، همه  ح یمن توض  ستیخوب. الزم ن   لیخوب بود، خ   لیخ  آقای شهبازی:

  . میر یب  ادی  میتوان م  یواحد یآقا یهااز صحبت هاانسالیم
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  از تهران  ده یخانم فر ‐٢

را از دست دادم،    امینتوانستم زنگ بزنم. انرژ  ر ید  م، یآمد برا   ش یپ   یشهباز  یآقا  یادیمشالت ز  زنگ زدم، ول   ادیز   من

  به خودم آمدم. دم،ی که دخترم از دست رفت، دختر جوانم را از دست دادم، تا آن وقت فهم د یرس ییبه جا یروز

ز   لیخ ا  یادیمشالت  پ  نیداشتم،  پ  ش یمال چهار سال  پا  ش یاست. چهار سال  انرژ   لیبرنامه، خ   ی نشستم  زود    ی به 

حال    ،یادیز   ذهنبا من  دمیجا دنپسرم دعوت بودم، رفتم آ  ۀخان  یروز  ی آمد.    شیپ   یادیبعد از آن مشالت ز  دم،یرس

خوب    تیتو پاها  ؟یاستادهیداشتم به من گفت مامان تو سرِ پات ا  ی ژ. من چنان انرهانیخراب، درد دارد، کمر درد دارد و ا 

  ندارم، سالم هستم.  یدرد چ یشده؟ گفتم من ه 

من را    ایب  یندارم. گفت اگر درد ندار  یدرد  چ یمن ه   ن یبب  ،ی دیخواب  سالت است گرفت   وپنجبلند شد، گفتم تو س  وقت

را گرفتم.  ات یمن انرژ ،یبغل، من هم دردم خوب بشود، من رفتم گرفتمش بغل، گفت مامان چقدر تو سقوط کرد  ر یب  

اولم،   ن یشد رفتم سر س  یجوری رفت،    امیشروع شد، انرژ  میدردها  ۀهم  ریجا آمدم، دمن از آن  یشهباز  یآقا  چ یه

سالش بود رحمت خدا    وپنج شد که دختر جوانم س  یرفت. جور  ادمی  کردم،اولمان و اصال برنامه نگاه نم  نیس رفتم سر  

  ساله از او مانده. شش ۀ بچ  یرفت، اآلن سه، چهار ماه است رحمت خدا رفته،  

   چیشو. ه   داریب  دی گوم   ند،ک م   داریبرنامه نگاه نکردم، خداوند دارد من را ب  نیاشتباه کردم و به ا   لیکه من خ  دمیفهم

خدا را    یشهباز  یآقا  کار کردم. ول  ادیخودم، ز   یرو  کنمکار م   نمی نشتا باز دوباره اآلن دارم م  دمی د  ن ی داغ سنگ   ی

  شر.  

ا  یادیز  یزهایچ   کند،م  تمیاذ   لیفکر به آن فکر خ  نیا  از انداختم، فقط  به آن فکر م   نیرا  من را عذاب    نیا  رومفکر 

  نیبه ا  برداش در ذهن من است و من را م همه ذهن ام چه کارش بنم. منمانده  ی  نیفقط ا کند،م  تمی اذ ن یا دهد،م

  فکر به آن فکر. 

  برنامه است.  نیرا؟ آخر  ٩۴٠ ۀبرنام  دیا دهی. د دیرا خوب نگاه کن  ٩۴٠ ۀبرنام  د،یکار کن آقای شهبازی:

  بله بله.   :دهیفر خانم

  .شود مشلتان حل م  د،ی دقت گوش کنخب به آقای شهبازی:

چ  ی من    :دهیفر  خانم تا  برنام  زیچند  بخوا  ٩٣٩  ۀاز  است،  تا خط  چند  دنوشتم،  نم  ترشیب  رینم  از  شوممزاحمتان   .

  ایدن   ینبود. ممنونم از تو، ممنونم،    ام حال  ز یچچی ه  دم، یفهم نم  ز یچچی من اصال ه  یممنونم، اگر تو نبود  ادیزحماتتان ز 

  .یشهباز یعاشقتم آقا
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  10صفحه: 

 ميم»  «ِبسحالر ـٰنمحالر ه   اللـَّ

  باغبان، آمد خزان، آمد خزان  یباغبان، ا یا
  شاخ و برگ از دردِ دل بنگر نشان، بنگر نشان  بر 

  
  گوش کن، نالۀ درختان نوش کن  ن،یباغبان ه یا

  زبان یصد ب زبان،یاز هر طرف صد ب کناننوحه
  

  لب دو چشم و خش انیگر  سببینباشد ب هرگز 
  دل رخ زعفران، رخ زعفران   دردِیب کس نَبود

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  د؟ی اشما چقدر درس خوانده نیآفر آقای شهبازی:

برنامه نوشتم، از   یرا از رو  هانیمن سواد اصال نداشتم، دو کالس سواد دارم. ا  یشهباز  یمن سواد ندارم، آقا :دهیفر  خانم

  دوتا خط هم بخوانم: نینوشتم. ا   هارونوشت یرو

  زندان خلق را آزاد کردم  ز
  عاشقان را شاد کردم  روانِ

  
  دمیاژدها را بردر  دهانِ

  عشق را آباد کردم  قیطر 
  

  کردم  بیکه من ترت  باغ  زه
  کردم  ادیکه من بن یشهر  زه

  )١۵٠٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  . نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  م،یهست   ز یی رنگ رخ ما زرد است و در پا  م، یکه در ذهن هست    تا زمان    عن ی  د یگو م   ممنون. اول  د، یزنده باش  :دهی فر  خانم

  م، یهست   ز ییدر پا  شهیوجود ما سرد است، هم  میهست    ذهنکه من  . تا زمان میهست   زییدر پا  شهیوجودمان سرد است، هم

  ! ایخودت ب  هشو، ب  دار یب دیگورنگ رخمان هم زرد است. م 
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  11صفحه: 

    یشهباز یسخنان آقا ‐٣

. خدمت شما دوباره عرض بنم شما  دیاز موالنا استفاده کن   دیاگر بخواه  دیتوان م  یبا هر سواد  در هر سطح   دین یبب   خُب

  . دهمم  حیتوض   انسان، هر انسان یرا رو » نی. هر هفته من اثر «قر دی برنامه را رها نکن  شوداگر حالتان خوب م

پردرد قرار    ذهن  یهامن  رینفوذ و تأث  ری ز  د،ی شوجدا م  اتیاب  نیو تکرار ا  نیو از تلق  دیشوکه از موالنا جدا م  نیهم  شما

  ریدرد را به چشمتان زدند د   نکیکه ع   و وقت   اورندیب  رونی «ارتعاش» شما را از حال خوب ب  قیاز طر   توانندم  د،یر یگ م

که اصل «درد» است، اصل خزان است،    د یکنفکر م    ذهنمن  یبه آن سحر و جادو  د یگردم. دوباره بر دین یببرحسب درد م 

  درد پخش کردن است. ست،پژمردگ 

بودن! خداوند از    ن یغم درست کردن، عزا گرفتن، غم  ،ییافزاکه اصل درد است، اصل غم است، غم  ست ین   قت ی حق  نیا

  ییخدایدرد، غم، عزا گرفتن» کفر است، ب   جادیدرستِ کفر، «ا  فِی. درواقع کفر است، از نظر تعر ستیجنس درد و غم ن 

  . میجسم هست   یو   یی در جدا م یافتاد میست یوصل ن  ما به زندگ   عن یاست، 
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  12صفحه: 

    حانهی و دخترشان ر نندهیخانم ب – ۴

تکشان  از تک  فرستند، را در برنامه م  شانیبایز  یهاغامیو پ  رند یگکه تماس م  از شما و همۀ دوستان  کنمتشر م  اریبس

  تر باشم. شل بفرستم در برنامه و بتوانم فعال ن یبه ا   غامیپ  یکه من هم بتوانم   خواهمواقعاً ممنونم و از خدا م 

کودک عشق داخل خانه دارم، خدا را   یکه من    دانمم  نی خاطر ارا به  نیکه اآلن وصل شد و ا  کنمخدا را شر م  لیخ

  د،یخوان موالنا آشنااَند و هروقت شما شعرها را م  یا برنامۀ شما بزرگ شدند، با شعرها، چهار سالش است، بشر سه

  البته به زبان کودکانه.  خوانند، م  یشهباز یمن حفظ هستم را دارند آقا که  یمامان، مامان! همان شعر  دیگوم دفعهی

را بدهم به شما تا     و گوش  یشهباز  یزنگ بزنم به آقا  خواهمگفتم مامان م شانیچون به ا  شان یبه ا  دهم را م   گوش  حاال

آقا نُه ماهشان است. گوش  حانه»ی. «ردی صحبت کن  یشهباز  یبا  او م  هستند، سه سال و  او م   دهمرا به  از    خواهمو 

  بخوانند.   تانیهستند را برا  که حفظ ییشعرها

  . یشهباز یالو سالم آقا :حانهیر خانم

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

  )٣١٠٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که آبت را به الغ  عنی اَنْصتوا
  تَلَف کم کن، که لب خش است باغ نیه

  )٣١٩٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )٣۴۵۶ تی فتر دوم، بد ،یمثنو ،ی(مولو

  بنجد   ز ی بحر، همه چ نی بحر در نیدر
  دیمدران  بانیگر   د،ی مترس  د،ی مترس 

  )۶٣٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ری او جان دهدَت رو ز نََفخْت بپذ دم
  است نه موقوفِ علل  ونیاو کن فَ کارِ

  )١٣۴۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  13صفحه: 

  با ی چقدر ز ن،یآفر نیآفر آقای شهبازی:

  . دیو وقت گذاشت  د یممنونم که گوش داد ل یخ یشهباز یآقا :حانهیر مادر

  سه سال و چند ماهش است؟ دیبود. گفت  بای ز لیخ آقای شهبازی:

  . شوداسفند چهار سالشان تمام م ریمتولد اسفند هستند، د   :حانهیر مادر

  ! نیآفر ن،یچهار سال، آفر آقای شهبازی:

   سخت است، ول  دانم. مدیدهم  ادیشعرها را    ن یبه کودک عشق ا  دیکشممنون از شما! از شما ممنون که زحمت م   لیخ

  اند، یرو را خداوند م  نیقول معروف، ا به  نیدر دلش. ا   دیکارتخم گل را م  نیتان را و ا بچه  د یکن م  مهیواقعاً ب  دیشما دار

  . دیکش. زحمت مدید  دیاثرش را خواه  یزودبه

را متأسفانه در آن    شان یمن دوتا دختر دارم،    یشهباز  یواقعاً. آقا  ر،ید  م ینی ب م  میاآلن دار  نیبله هم   :حانهیر  مادر

 ن یا    ول  کنند، م   دا یهم حاال راهشان را پ  شان یدر درد و در مشالت بزرگ کردم و حاال خدا را شر،    ، جهل و نادان 

از     لی. خل یخ  ام راض   لیخدا را شر خ  ، ییاز همان اول با برنامه جلو رفتم با فضاگشا  ر یکه اآلن کوچ است د    ی

  شما ممنونم. 

  ها ممنونم. واقعاً از آن  رند،ی گهم متشرم از همه، از همه که در برنامه تماس م  باز

  د؟یی بو  یزی چ دیخواهخودتان م آقای شهبازی:

    :حانهیر مادر

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

  )٣۴۵۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به    دهمفرصت را م  ریتان دصحبت کنم، بااجازه  دهنداآلن کودک خودشان هم اجازه نم  رید  یشهباز  یآقا  دیببخش 

  .هیبق 
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  14صفحه: 

  ی شهباز  یاز مازندران با سخنان آقا خاناحمد یآقا ‐۵

  برسانم.   اران یشروع کردم در خدمت شما، به اطالع همۀ دوستان،  ذهن را که از من تمی را، وضع طمی شرا خواستم

  نم یاواخر قر   نیمرور در حالت جدا کردن از خودم بودم، ااشتم بهکه من د  ییها دگیهمان  نیخب ا  یشهباز  یآقا  ری مس  نیا  در

  . کردمشدن، با او برخورد م  مقدار من با او در حال کنترل کردن و عصبان  یکه پسرم هست در خانه،  

حتمًا    کند، فرق م   رونت ی ب   نی درون شما با ا   دانمم  ،کن که با من برخورد م  ستیشما ن  واقع  نیپسرم گفت بابا، شما ا   که

. و خوشبختانه من هم اآلن شروع کردم به گرفتن شمارۀ شما، کندم  ریی تغ  رتی که قطعاً مس  ر یتماس ب  یشهباز  یبا آقا

  . شدتماس برقرار  ن یشد که ا بم یشانس نص 

را کم بنم،    تمی عصبان   را،  بچه  ن یخودم کار کردن، که کنترل را از خودم دور بنم، کنترل ا  ینم شروع کردم رومن نم  حاال

  من.   یبرا داده جهیبه او نکنم، خوشبختانه نت قضاوت راجع 

که    کنمخب خداراشر م   ترس را، ول  نیا   دانمبشود؟ نم   خواهددر درون من هنوز هست که چه م   ترس پنهان   ی   ول

  د یی اگر زمانم تمام شد، بفرما  خواهمترس از من جدا خواهد شد. عذر م   ن یقطعاً، قطعاً ا  دوارم،ی با تماس گرفتن با شما، ام

  که من قطع بنم. 

  . دینه، فعال وقت دار کنم، خواهش م آقای شهبازی:

 جادیا  ر ییکه درونم تغ  کنماحساس م   کند،قطعاً اثرش را شروع دارد م  امهیروح  یکه اآلن تماس با شما رو  :احمدخان  یآقا

    خواهد کرد. 

است رها بشوم تا به کرده  جادیمان دردسر اهمه  یکه خب برا  ذهن من  نیکه بتوانم موفق بشوم از دسِت ا  دوارمیام  حاال

شده، گشوده   یکه ارتباط کامل برقرار بنم با فضا  تا آن زمان   ول  دهم،انجام م  توانمکه البته تا م  ییفضاگشا  یبرا  ،ی فضا

  نقطه برسم.  ن یاله به اء شاتا ان  کنممبر  ص  کنم،در انتظارم و صبر م 

  اله. شما چند سالتان است؟  شاء ان آقای شهبازی:

با پسرم زندگ    یهفتادو  ،یمهندس شهباز  یمن آقا  :احمدخان  یآقا بازنشسته هستم،  چون هم    کنم، م  سالم است، 

  خانمم و هم دخترم فوت کردند. 

 یتحملم آقا  نیکه ا  دانندتحملم را خانواده خب م  نیکه آمد، خب توانستم دردها را تحمل بنم، خب اثر ا   ییدردها  نیا

  نیتحمل، چون در گذشته ا   نی شماست ا  ۀیکه از ناح  دانم را م  ن یشده، قطعاً ا  جادیمن ا   یشما برا   ۀیمهندس فقط از ناح

  واقعاً نبود. صورتنیاتحمل به
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  15صفحه: 

تأث  لیاآلن خ  ول برنامه  ریخوشحالم که  با شما و نگاه کردنِ  بعد درضمن آقانمیبخودم م  یشما را رو  یهاتماسم   ی. 

  ،یقانون جبران معنو  تیدر رعا   ول  کنم،م   ت یطور کامل رعاما که قانون جبران است، قانون جبران را به  فۀی مهندس، وظ

  خواهم گرفت.  جهیکه حتماً نت  کنم کار م مخود یبودم، آن هم دارم رو  فی مقدار ضع  ی

  شاءاله، پسرتان چند سالشان هست؟ان آقای شهبازی:

حرکت در    نیا  ر،یی تغ   نیتلفن امشب، ا  نیپسر باعث شد که ا  نیمهندس. ا  یپسرم چهل سالش هست آقا  :احمدخان  یآقا

  وجود آمد. من به

هم    یاکه در ذهنم بود همه رفتند، خب نوشته  یی ها. چون هل شدم، تمام صحبتیمهندس شهباز  یشدم آقا  گزار سپاس

  نیبخوانم که ا   تانی کردم را برا  دا یکه اآلن پ  یشعر  ن یاز ا   ت یکه دو ب   خواهماصطالح بخوانم. اجازه م که به  ست ین  میدر نزد 

  بوده.   رگذاری من تأث  یشعر هم برا

  از طلبِ قرارِ توست  تیقراریب جملۀ
  دت یقرار شو تا که قرار آ  یب طالبِ

  
  از طلبِ مرادِ توست تیمرادیب جملۀ

  دت ی نه همه مرادها همچو نثار آ ور
  )٣٢٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  مهندس.  یآقا سپاسزارم
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  16صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐۶

در    نیپندار کمال است، هم  ذهن و من  میشو بزرگ م  ذهنکه ما با من  میما متوجه بشو  دی موضوع را با  نیکنم که ا   عرض

است که اسمش را موالنا «ناموس» گذاشته    نوع مص  ی آبرو  ی خدمت شما عرض کردم که پندار کمال وصل به    ٩۴٠برنامۀ  

  خودش را کوچ کند.  تواندشرم هست که انسان نم  ی هست،  » بدل  یای«ح  ی ناموس   نیو همراه ا  بدل ت یثی ح  عنی

مثال پسر    کندآدم فکر م  دفعهیدخترم،    ایپسر    مییگوم   مادرها وقت   ایاز ما، حاال پدرها     ل یو درمورد خ  شانیدرمورد ا  و

به آن    م یکه ما برو  ستین  یطورنیا  دانداز ما م تر شیب  لیخ  ادیساله به احتمال ز پسر چهل ر یدختر ده سالش است. د  ای

  . م یباال بدان لی ناموس و خودمان را دوباره خ

خودمان را و اگر    نییپا  ل یبه خ  م یاوریب   عن ی  م، یدخترمان که آن حدّوحدود سن دارند دوست بشو  ایبا پسرمان    م یتوانم   ما

نم  نیا ب  گذاردنم    بدل  تیث ی ح  ن یا  گذارد، ناموس  را  ب  رید  ن،ییپا  میاوریما خودمان  کار    نیا   مییبو  م ییایبه خودمان 

  . میدان نم  دخترمان ایاز پسر   ترشیاشتباه است، ما ب

کوچ    ل یمثال پسرم خ  کندآدم فکر م   دفعهی  م،ییگومرد است. پسرم که م  ن یکه! ا  ستی پسر ن   ریساله که دهلچ  پسر

  :دینکن  حتیکه نص  دیگوکه م  دیا دهی! اوال که موالنا دمیکن  حتش ی نص  دیاست و ما هنوز با 

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

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . و میمردۀ خودمان کار کن ی است که رو بهتر 

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کن. و   هیبه حال خودت گر ن یبش  مدت ی  ؟کن نم  هیچرا به حال خودت گر ،کن م  هیگر ران یحال د  چشم من! به یا

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

  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ت یثی ح  ن یمان! ادر خودمان، همۀ  میبشو    بدل ت یثی ح  ن یولو پسر و دخترمان. و متوجه ا  م،ی کننم    را ما حبر و سن   ران ید

  . ذهنعنوان منبه  میما حرکت کن   گذاردمانع هست، نم    ذهن من  یبرا  در هر سن   بدل
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  17صفحه: 

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  )٣٢١۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  نشده. دهیبشر آفر  ی برا  ست،یدر جهان ن   ذهنپندار کمالِ من ن یبدتر از ا  مرض 

  ست بده یر یاََنا خ سیابل علّتِ
  مرض، در نَْفسِ هر مخلوق هست نیو

  )٣٢١۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

خودمان را   م یخواهم   که وقت م یرا دار ی تقلب  یایپندار کمال و ناموس و ح  نیهمۀ ما ا   عنی نفس هر مخلوق هست»،    «در

م  حت   میکوچ کن  خجالت  خداوند  برابر  برامیکشدر  ندارد!  خجالت  برا  ی.  خود،  پست کردن  خود،    ی کوچ کردن 

  . خواهمعذرت

است. هر انسان   ی رومندین ن یترگتوان است، بزر  ن یترو بزرگ  ت یموفق نیتر انسان بزرگ  ی خواستن برا  معذرت اصال     اقرار

   مقام   چ یاصال ه   ، در هر مقام   ،در هر سن   دم؛یکردم، نفهم  کوتاه   خواهم، است، که عذر م  خواه به اشتباه و معذرت

  .ودفرمول خارج بش ن یاصطالح از اکه به ست ین

به اشتباه    دیباشند، اگر بخواهند سازنده عمل کنند با اسیباشند، رهبران س  یشاه باشد، رهبران مذهب کند نم  فرق چیه

است! بروند    ی زیآبرور   ن یضعف است! ا  کهنیبه ما القا کند که ا  ذهن من  د یخودشان اقرار کنند و معذرت بخواهند. و نبا

خوانده   جانیاست؛ هزاربار ا  ثی حد   است.  مان یمانع ا   مصنوع  یایح  ن یکه ا  د یفرمام  غمبریرا بخوانند که پ  ن یمطالب د 

  ما!  نیا

اش معذرت  سالهمثال پنجاه سالَش است از بچۀ هجده  یپدر   یعذر بخواهد،    شودکه آدم شرمنده م   مصنوع   یایح  نیا

  .» میگوتو م  یخاطر خوب : «من بهمیسنبلش کن  یجوری! شودسخت است آقا، نم   لیخ  نیبخواهد، ا

را که در اشتباه، آشارا اصرار   مردم کس  بخشند،. مردم م رودم شودتمام م   ر،یبو اشتباه کردم د  ،یاشتباه کرد بابا

  سنبل نکن!  بخشد،بچۀ ما هم ما را نم  حت بخشند،دارد نم

  نیتر اصال. بزرگ  ست یدرست ن   ن یا  م، یکنصحبت م   م یاصطالح دار  نیبا ا   دها یکردن» خر کردن مردم است، ببخش   «سنبل

.  میو نفْس ما و ناموسش نگذارد ما معذرت بخواه  میکن  شانه خال ت یو از مسئول م یاست که ما اشتباه بن ن یا  احترامیب 

! مردم شما را دوباره  میروم  میشوپا له م   ری ز  میما فکرد  بابایباال رفت! ا  تانکه ا احترام  دینی بم   دی شما معذرت بخواه

  !دی به باال. امتحان کن دهند هل م 
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  18صفحه: 

  از خراسان دایخانم  و  ‐٧

     د؟یحال شما، خوب هست ،یسالم جناب شهباز

  .  کنمسالم، بله، خواهش م  آقای شهبازی:

  دوباره صحبت کنم.  توانمقربان شما بزرگوار، خدا را صدهزار مرتبه شر که دوباره تماسم وصل شد و م  :دایو خانم

  را بدهم.  غامم یپ  یمن چهارشنبه تماس گرفتم و تماسم قطع شد با اجازتان دوباره مزاحم شدم که ادامه یشهباز جناب

  نندگانی ب  نیتا ا  رندی اند، تماس نگکه تا حاال تماس گرفته  اول، کسان   میخالصه به دوستانمان گفت  لیخ  آقای شهبازی:

  ...  ریحاال د ها،نیو ا  ندی گوچه م  م ینی ما بب  دیجد

   است، ول  ادتانیاصال، همان اول قطع شد، اگر    غاممیمن آن دفعه پ   است ول  نیحرفتان مت   یجناب شهباز  :دایو  خانم

  . کنمقطع م دییفرماچشم اگر شما م

  شما؟ د، یزن نه، نه از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

برنامه آشنا شدم،   نیدوداً پنج سال است که با اسالم است، ح ٣٢ داست،یاسمم و زنم،من از خراسان زنگ م :دایو خانم

  . کنمسه سال است که مستمر گوش م

  بله، بله آقای شهبازی:

  و هول شدم. :دایو خانم

  . دیتان را ِبن آرام صحبت د یینه، بفرما آقای شهبازی:

  با اجازتان.   :دایو خانم

  . کنمخواهش م آقای شهبازی:

  . مرس د، یبزرگوار :دایو خانم

من    وقت   ،یدرپ یپ   یهادر منون  کهنیو ا   ،ن یباشندۀ زم   ی صحبت کردم با    ارمیبس  دگ یمن درمورد همان  یشهباز  جناب

عدم داد خدا را صدهزار    یرا به فضا  ش یجا   دگ یآن همان  کهنی. تا ا دمیکش   ار یها آمدم و دردِ بستوجه نکردم و در منون

  مرتبه شر. 

ا   ف   وقت   کهنیو  در من گشوده شد، د  یضاکه  از من   که داشتم، آن عشق  یآن طلب  دم یعدم    اَشییگدا    ذهن که داشتم 

. آمد جماِل  دیبرنتاب  یخداوند، جناب شهباز  رتِ یوجود دارد!  و واقعاً غ  تینهایحضور چقدر ب   یدر فضا  دمی د  کردمم

  دارد. یی چه معنا یی بایز  ست،یخودش را به من نشان داد تازه متوجه شدم اصال عشق چ یبایز
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  19صفحه: 

  کرده و خندان لب و مست   یآشفته و خو  زلف
  در دست  چاک و غزل خوان و صراح رهنیپ

  
  و لبش افسوس کنان  یعربده جو  نرگسش

  من آمد بنشست  نیشب دوش به بال  مهین
  

  ن ی فرا گوش من آورد به آواز حز  سر 
  من خوابت هست؟ نۀیری عاشق د یا گفت

  ) ٢۶غزل شمارۀ  ات، یغزل ولنی(حافظ، د

که طلب    ی احترام، هرچه خوب   ش، یآسا  ،یقدرت، شاد  ت،ی آرامش، امن   ده، یکه دل به دلدار رس  از زمان   یشهباز  جناب

ناب است    قدرنیا   باست،ی ز  قدرنیو اصال ا   کنمعدم تجربه م   یفضا  ن یدارم در ا  رون یاز جهانِ ب  ، ذهن  یهاداشتم از من

  حس.  ن یاست ا کرد واقعًا وصف نشدن  فشیتعر شوداصال نم ست، ین  اس یکه اصال قابل ق

 یی عدم. تا جا  یبرگردم به فضا  عی. واقعاً دوست دارم سرشومم   تابیواقعاً ب   افتمم    ذهنکه به من   وقت  یجناب شهباز

  نیا   د یگوم   ی زیچ   ی مثال به حرفش گوش ندهم.    ا یاش کنم  زدهرا ببرم، خجالت  امذهن من  یآبرو  کنم م  سع   توانمکه م 

. او هم باالخره وجود  شومهم نم  ر ی . با او درگکنمهم به او نم   یادب یب   د ین یتو صحبت نکن لطفاً. بب   میگو کار را بن، من م

  خودش حضور دارد.  یدارد. او هم برا

صبر    شود، اش مدرونم متوجه  یاریآن هش  رسد،که شعورم م  یی . تاجاکنمم  اشییشناسا  د یآ باال م  وقت    دگی همان  و

ا  کنمم  ییفضاگشا  کنم،صبر م  کنم،م باالخره  به آن همانفتدیب   دگی همان   نیتا  را    دگ ی. و اشعار را که مربوط  هست 

و قانون جبران    میر یقدرت اشعار را دست کم ب   دیدارد! نبا   ریاشعار واقعاً تأث  دندارد، استاد! خوان  ر یو چقدر تأث  خوانمم

 اریمثل موالنا و حضور در حلقۀ عاشقان بس  یریپ  ی شدن با    نیدارد. و قر  ریواقعاً تأث  ن یگز ترا. خلو  نی گزرا و خلوت 

  دارند.   تیاهم اریدارند، بس تی اهم هانیا

  د یبا  لیهنوز مرکزم خ  دانمم  چه دارم و چه ندارم، ول  دگیهمان   دانمنم  ت،ینهایمن که خودم هنوز ب   یشهباز  جناب

  بشود و :    و خال و خال خال

  دان  اری را چون غار دان خلوتگه آن  نهیس نیا
  در غار شو در غار شو ایب  نیه  یغار اری گر 
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  20صفحه: 

  ؟یازر را به دزدان داده ی اساده كیمرد ن تو
  دزد را طرار شو طرار شو  بدان خواه

  ) ٢١٣٣شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  .  دییفرمابخوانم. اگر اجازه م   خواستمم   قی عاشقان حق  ی شعر برا ی من اگر اجازه دارم، وقت دارم،  یشهباز جناب

  کوتاه.  دییبفرما  بله. البته وقتتان تمام شده، ول  کنم، خواهش م آقای شهبازی:

  ا… یطول بشد. بخوانم   قهیدق ی کوتاهش که فکر کنم  :دایو خانم

  .  دییبفرما  آقای شهبازی:

شاءاله که به جانتان  گزارم. انواقعًا ممنونم، واقعاً سپاس  شنوندرا م   م یکه صدا   متشرم. از تمام کسان  ، مرس   :دای و  خانم

  .  ندیبنش 

  دل، سودات مبارک باد یا یاشده عاشق
  آن جات مبارک باد  جا و مان رست از

  
  هر دو جهان بذر، تنها زن و تنها خور از

  تنهات مبارک باد  ند،یل مل گوم تا
  

  ی امروز تو برخورد ،یمرد روِشیپ یا
  فردات مبارک باد  ،ییزاهد فردا یا

  
  شد  نیر ی شد، تلخت همه ش  نید هم  کفرت

  حلوات مبارک باد   ،کل یاشده حلوا
  

  را  رانی غوغاست فق  نهیخانقه س در
  غوغات مبارک باد  نه،یک یب نۀیس یا

  
  شد  ایبد و در اش  ده،یدل د دۀید نیا

  مبارک باد  اتیدر د،یگوهم   اشیدر
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  21صفحه: 

  
  باد  نتیقر   اریآن   ،عاشق پنهان یا
  باالت مبارک باد  ،ییطالب باال یا

  
  ده یو کوش دهییجو  ده،ی جان پسند یا

  پرهات مبارک باد  ده،ییبرو پرهات
  

  یکن و پنهان کن، بازار نکو کرد  خامش
  کاالت مبارک باد  ، یعجب برد یکاال 

  ) ۶٢٣شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو 

  .  دیگزارم، شما من را نجات دادواقعاً از شما سپاس

  .  دی. بله، ممنونم. لطف داربای ز لیخ آقای شهبازی:

  دوستتان دارم. خدانگهدار. لی. استاد، خکنمخواهش م  :دایو خانم

  ممنونم، خداحافظ. آقای شهبازی:

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۴۰-۱مشار

  22صفحه: 

  از گرگان مصطف  یآقا ‐٨

استرس    قدرنی. ا سمیرا بنو  یز ی چ  یشما آشنا شدم. خواستم    ۀدو سال با برنام  کهنینوشتم بعد از ا  متن    یاستاد من  

  . کنمم  دارم. عذرخواه

  .  دیی . بله. بفرمامیبلندتر که بشنو   کم    ی.  دیری تلفن هم جلِو دهانتان ب  ن یا  د، یتر صحبت کن شمرده   کم  ی  آقای شهبازی:

.  میخودم بو  اتیبرنامه. خواستم از تجرب   نیو ا  میکه باعث شد با شما آشنا شد  کنم استاد خدا را شر م   :مصطف   یآقا

  .  کندو مهربان در حق من عمل کرد و عمل هم م بای با موالنا آشنا شدم و قانون قضا که چقدر ز  وقت

که    ستیچ  قتیبودم که واقعاً حق  نیاست. دنبال ا   یچجور  نی ا  نمی بودم که بب  قتیسال اول دنبال کشف حق   ی حدود    من

با  ادی. متأسفانه به ما  میکه آمد  یی ایدن   نیا   دی سال با  یاز روزها   و بعض  ی ریروزه ب ،  نماز بخوان  دیدادند که، گفتند 

  د. یکه تا به حضور برس  دیانجام بده   عبادات خاص

ن  از دوستا  یشعر موالنا که توسط   یچشمم خورد به  نستاگرامی در ا کهنیکارها، تا ا نیو من هم شروع کردم به انجام ا 

  :تی وجود آورد، آن ب در من به یشعر انقالب  تیب  یشده بود و آن   ر یتفس  یگنج حضور

  چون عاجز شود در افتتان  وید
  ان یانس نیاو ز  دیجو استعانَت

  )١٢٢١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

قدم اول برگشت به اصل،   دمیآشنا شدم و فهم میبا تسل  واقعاً من را ؟ کرد وقت زمانی آن دوست عز یاقهیده دق ریتفس نیا

  .  ممیتسل گفتم م افتادم   . هر اتفاقافتدم   چه اتفاق دانستم نم  ری. د میاست، من هم شروع کردم به تسل  میتسل

و گوش کردن    ریمس   نیشده بود دنبال ا شب و روز کار من    بود، ول   ذهن   کهنی . با استیچ  میتسل  دانستمشش ماه نم  تا

از طر  البته اآلن متوجه م  قیبه حضرت موالنا.  ما جلو م   که زندگ  شومآن دوست خوبمان،  آن موقع   رود،با ارتعاشِ 

  کرد در تلرام.     شما را معرف )page( جی پ   زی . از چند ماه دوست عزدانستمنم

  طانی ش  ی هستم. از هر نظر    یی والیاتفاق شروع کرد به فاز جدا شدن. آن موقع بود که متوجه شدم چه ه  ی بنده به    همسر

او را   ان یمن را شش سال تحمل کرد. تمام اطراف یهمسر بنده چجور گفتم آدم آراسته. به خودم م   ی در ظاهر   بودم، ول

  د است، بنده جذبش کردم.شخص ب  ن یاگر ا ، مقصر منم  گفتممن م   ول دانستند،مقصر م 

قبول نم   اصال ،ول  کردند   من ماتفاق منم. زندگ   نیکه باعث ا   دانستم  ی .  زشیبنده شروع کرد به فرور    ،روز آمدم خانه

  ذهن پر از درد.   نیخانه و ا   یرفته بود. من بودم و   امذهن من ی. آبروستین  نمی است. ماش خانه خال دمید

کرده و گفته برو در    خانه را خال  نیشما دردمند بود. خدا ا   یهاتمام کاشته  شروع شد. گفتم مصطف   جانیمن از ا  داستان

  .  رونی ب   ایب   ،ی . هر وقت آدم شدبندمم  تیخانه، در را هم به رو  نیا
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  23صفحه: 

برنام   یزده شد. من ماندم و    ی  ی  م یهاشدگ تیهوهم  تمام شادتر    دادم،شما و موالنا. هرچه از دست م  ۀخانه و 

  شما نبود، قطعاً بنده اآلن نابود بودم.  ۀ. اگر برناماز خوشحال دمیکش داد م  نداشتم، ول یزی چ چ ی. هشدمم

  ن ینامرد، ا   ۀ زنندحرف  وید   نیا   رون،یرا ِبشم ب  وید   نیخودم بود. ا   ینورافکن رو نظر، هر اتفاق دیسال هرلحظه با د   ی   تا

  ن، یبکم  وید  نیداننده، ا   وید  ن یآبرودار، ا  وید   نیکننده، اقضاوت  وید  ن یپرست، اشهوت  وید  نیمار، ا  وید   نیدو سر، ا  وید

 دادماجازه م    راحتمن نادان به کردند،م هیکه در من تغذ  یحسود و هزاران درد  وید  ن یا  ن،یبرترب  وید  ن یمغرور، ا  و ید  نیا

  من را ببلعد. 

کامل، پرقدرت، با عشق،    اریانسان بس    یدر وجود خودم    لُخت و نابودشده، ول   ذهن در ظاهرِ من   سال زندگ   یاز   بعد

  نیدر ا   ه یصدم ثان  ی که     ! مننیدارد ا    چه قدرت   داند نظر که خدا م   د ید  ن ینظر، قدرت ا  دید   نیتر ا خالق، از همه مهم

  بهتر شده.    لیزمانش خ  کشمکار م دی د نیا  رم،ی گم  ن اوقات زما لحظه نبودم، خدا را شر بعض

مشغول به کارم که    ییتحمل من را نداشت، به لطف موالنا و خداوند و شما در جا  کسچیه  نمیی خاطرِ ارتعاش پا که به  من 

 ون یموالنا که «کارِ او کن فَ  تی ب   ن ی. واقعاً اکنمنم   یمن کار  کنم، به سراغم و خودم تعجب م   ند ی آ اوقات با گل م   بعض

  کنم.  است نه موقوِف علل» را درک م

 یزها یچ   ۀبنده دگرگون شد. هم   . زندگمیگوتندتند م   ن یمن ا  کنم،م  عذرخواه  یزهایچ  ۀهمبنده دگرگون شد.     زندگ

 ن یدخالت بنده ؟ شد. هرچند من اول راهم و قرار است با ا  ن یترشل ممن، بدون کوچ  ن یباتریمن به ز   ۀ از دست رفت

  . میبرو ایدن  ن یاز ا مصرف یب   میخوان نم و  م یدردبخور باشبه  میخواهو م  میکار دار  دید

شما   ۀکه با برنام  دو سال  نیواقعًا در ا  است فقط اتفاقات را نوشتم، ول  متن کوتاه  یمن    یشهباز  یمن آقا  راستش

هست،     سال  ی همه را خدا را شر تحمل کردم و اآلن    من فشار بود، ول  ی رو  اریسال اولش بس   یآشنا شدم، واقعاً  

بدهم که    حیتوض   توانماصال نم   میمن هرچه بو  ار،یشاد، بس  اریبس   گآرام شده و زند  ایدر  نیهست که واقعاً ا  شش ماه

  شما. ۀ شما بود و برنام یحال استادهرخُب به ول  ست،ین  ریقول معروف قابل تفس . بهستیواقعاً چ

خودم کردم.    دییچپتان، بو  ۀبه شان   دی اصطالح بزن. کوشش خودتان بوده. دست راستتان را بهدیلطف دار  آقای شهبازی:

آن راه    که زندگ   د ی. اجازه بدهدی . بله، بلددیکن . خودتان م کند خودش م  شود،موفق م  . هرکس دیواقعاً هم خودتان کرد

  د. خدا را شر. یگرفت ادی بدهد. اآلن شما   ادیرا به شما 

از دوستان  خواهش  ی   کنم،م   من فقط عذرخواه  :صطف م  یآقا واقعاً   دارم  پانزده سال، ده سال دارند.  که سنشان 

  عنی  دادم،برنامه را انجام م   ن یبرنامه، پانزده سالم اگر بود، ا  نیا   شیاگر ده سال، پانزده سال پ   اگر من نوع   میگوم

  . کردمنه درد پخش م   ن،یخودم، ا زندگ  هخودم، نه ب  ۀنه به خانواد کردم،گوش م 

 خورم که ده، پانزده سال دارند حسرت م    کردم. واقعاً من به آن دوستان  سال من زندگ   ی سال واقعاً    وسهس   نیدر ا   اآلن

شما    ۀبرنام نیدارند ا   سالدر دوازده  ،سالدر هشت  ،سالهرحال در دهکه به  هانیچقدر شانس دارند ا  ایخدا   م یگوم
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  24صفحه: 

برنامه    نیبرنامه را از دست ندهند، واقعاً دو سال به ا  نیاست که واقعًا قدرش را بدانند، ا  چه لطف   نیو ا   کنندرا نگاه م

  . شوددگرگون م  شاناتفاقاً زندگ افتد، م   نه اتفاق  شود،کم م  یزیچ  چیگوش بدهند، نه ه 

. حاال باز هم لطف شماست  خورمواقعاً من حسرت م  م،ین یب کوچ هستند م دوستان که مثال    فقط بعض  دانم، من نم   حاال

برنامه م   ،یهابچه  میتوان هرحال م که به تشر دارد از شما و آن    یواقعاً جا  میکن نگاه م  گذارند،کودکان عشق را در 

  .  کنندکار م   هابچه  نیا یکه رو  یاکه، خانواده  دوستان

  د ی. اآلن شما گفتشدو واقعًا نم  گرفتم قبل تماس م  ۀبارم بود و دوست داشتم. از هفت  نیزنگ بزنم فقط چون اول  خواستم

ارتباط برقرار    نیبارش توانستم صحبت کنم که خوشبختانه ا    ی پنجاه بار گرفتم که    دیشا  قهیده دق  نیزنگ نزنند، من هم 

  شد.
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  25صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐٩

  . دی شما توجه نکرد  دیخُب شا بوده، ول  شیسال پ البته پانزده د،یدانش نبوده که مردم گوش بدهند شا نیا بله

  کند،م   لیکن تبد موجود دردساز و دردپخش  ی انسان را به    ذهن . منمیست ین   آمادۀ زندگ  م یشوبزرگ م   ذهنبا من  وقت

ب  طورنی«درد» است. هم  ذهن درواقع سود من آخر    م یسود برود  قدر نیا  م ییگوسود است م   جهینت   م یکنم   نس یز یکه ما 

  . دهددرد» م «اضافه مقداری هم آخر سال به ما   ذهنمن  م؛یسود برد قدرنیسال، ا

با موالنا    مدت  دیمشترک شروع کند. شما با  زندگ  ی   تواندجوان نم  ،یطلبو کنترل و قدرت  کن پخشدرد  تِ یبا ذهن  و

  میرو که به بانک م  طورنیاصطالح گذاشتن درد، مثل همرابطۀ به  شودوگرنه متأسفانه رابطه م   د،یبعد ازدواج کن   دیکار کن 

  شت کردن. بردا م یکنهم شروع م  ن یا م، یکنپول قرض م 

هر دو طرف    لۀیوسمشترک به  درد به حساب بانک   یِزی . بله! وارکنندبه رابطۀ مشترک هر دو طرف درد اضافه م    عنی

قرض    د،یبه من قرض بده   که ه   د ییبانک بو  د یشما برو  که نیمثل ا   مدت   ی زن و شوهر. پس از    عن ی  ردیگ صورت م

چه خبرت است بابا؟!   دی گوبانک م  مدت ید در حساب! پس از  ینگذار   یزیچچی و ه  د؛ یقرض بده  د، یقرض بده   د،یبده 

  . یزی چون چهم  یکه  دهد حاال بانک بدهد، بانک هم نم کهنی! به فرضِ ا ؟پول را بده   نیا  خواهم یجورچه

 ایآخرِسر همسرمان    ر یه دبه حساب مشترک خودمان و همسرمان ک  میکن م  زیقدر درد وارآن  م، یکنکار را م   ن یما ا  ول

 ی است. درواقع فدا  خالدست  ست،یانسان آماده ن  کهنیا  یبس است! برا   ر،یمن رفتم د  ند ی گوهردو م  ای  ن یاز طرف  ی

  . شودم طان یش  یفدا شود،م  ذهن من

  اند تن بوده یهردو  طانیو ش نفس
  اند را بنموده شی دوصورت خو در

  )۴٠۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  26صفحه: 

  یشهباز یخانم الهام از تهران با سخنان آقا ‐١٠

  الهام هستم از تهران.   زنمبارم هست که زنگ م  نیمن اول یشهباز یسالم آقا

  ادیز  لیخوشحال هستم. واقعاً من هم با درد خ  لیاز سال است که با برنامه شما آشنا شدم بعد خ  میسال و ن   ی  باًیتقر 

  داشتم.    ی بزرگ و دردمند  ل یخ برنامه آشنا شدم بعد من ذهن  ن یبا ا

  ها افکند مراعاتِ تو، او را در غلط آن
  کن  التی مالزِم گردد او، وز غصه و پس

  )٢٨٠٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

از خدا     عنی  رم»، ی که «کاش بم  کردم هر روز آرزو م   ، ول  دمی ترسم    شده بود که واقعاً خُب از خودکش  ادیدردم ز  قدرنیا

  ر؛ ید  رمیکه بم   خواستمم

با برنامه شما که آشنا شدم،     نامفهوم بود، ول  م یاولش خُب برا  »،ی ریکه بم قبل از آن  ری«بم   گفت که م   ییجا  دمید  یاجمله 

کم خودتان در  کم   تان را، ولبرنامۀ  شدم متوجه نم  ل یدرد داشتم که اوا  قدر نیکرد، ا  خواهرم برنامۀ شما را به من معرف

  گذاشتو نم   کرد م  لتریقولِ شما ف. بهدیبرنامه را بفهم   ای  د یرا بفهم   اتیاب  دهداجازه نم   هنذکه من  د یگفتها م برنامه

از جنس    کهنیا  دم،یرا فهم  زهایچ   لیکم گوش کردم تا باآلخره متوجه شدم، تا باآلخره خکم  ،که کال متوجه بشوم، بله ول

ن  ذهن از جنسِ من  تم،سین    ذهن    . سعمیهست   یاریهش   یبه فرم درآمده، همه    ز یدر همه چ  داخ  کهنیا  ستم، یدردمند 

  میکه برا  . کال اتفاقاتنمیبم   ی اریکه همه را هش   وقت   رودکال باالتر م  رشم یپذ   عن ی  نم، ی بب  ی اریهمه را هش  ر یکه د   کنم م

  من..،  ی را برا تیوضع ن یکه خداست که در لباسِ نو ا  دانمم  رم؛ ی پذم  دی آم  ش یپ 

  تَلبيس نو دارد، همانست او كه پار آمد  اگر 
  )۵٨٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

بنم، در من    ییشناسا  د یرا نشان بدهد، من با  یزیچ   ی به من    خواهدمن آمده، م   یِجلو  ت یوضع  نیاست که در ا   خدا

کار خودش را بند و خوشحال هستم   و با مقاومت نکردن، اجازه بدهم که زندگ  ییکنم که با شناسا  چه باال آمده، و سع

  خوبم.  ل یخ دم،از جنسِ خشم بو لی شده، خ  ترشی آرامشم ب  ،لیخ

  ؟خانم درست استالهام  ر ینه؟؟ د د یخودتان را بش دی خواهنم  رید آقای شهبازی: 

قول  خوشحال هستم و به  لی هستم، خ  راض   ر ید  ام از زندگ  ل ینه اصال اصال. من دوتا دختر هم دارم، خ  الهام :  خانم

  به آدم. دهدکال درد م   ذهن خودتان، من

  .نیآفر آقای شهبازی:
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  27صفحه: 

   زندگ    قی با موس  ،یروم   شی پ   با زندگ  . وقت از جنس عشق   ، از جنس آرامش  ، از جنس خودت که باش  الهام:  خانم

در   ،باش جانیا ،که در حضور باش . وقتشودم  فیتو رد ی برا  زیهمه چ شود،تو نواخته م یبرا زی همه چ ،یروم  شیپ 

 ی در فضا  شود،م   جادیدور تو ا  یاهاله  یمثل حضرت نوح    ، باش  جانیا   . وقتستیدرد هم ن  ،ینرو  ندهی گذشته و آ

چون از    ،ی. تو قدرتمندرسدبه تو نم   یبی آس  چی ه  رونیاز ب   ران،یاز د  ایو    ذهن  یهااز من  یبیآس  چیشده که هگشوده

  .   جنس خودت هست

  ،یخرد دار  ،یقدرت دار  ،. پادشاه هست هست    ی  تو با زندگ    عنی.  هم زندگ   ، شده، هم تو هست گشوده  یدر فضا  بعد

  . دیآ به کمت م  عقل زندگ 

  .نیآفر آقای شهبازی:

. گفتم که من هم قانون جبران  کنم تشر م    لی. خوشحال هستم، ممنونم از شما، خ شودم     یبا تو    ز ی همه چ   الهام:  خانم

هم     ی گرفته باشم. قانون معنو   تماس   ی. گفتم من هم  دهمکه در توانم هست، دارم هر ماهه انجام م   یی را تا جا  یماد

  انجام بدهم. 

  طور، نیهم سایگرفتم. از خانم پر  ادی شانیاز ا یادیز یزهایچ  ل یمن خ کهنیخاطر ا به کنم،تشر م  ل یهم خ بایاز خانم فر

  .  طورنیخانم فائزه هم

خند حرف زد، چرا  با لب  شودم   شان نشان دادند که تا وقتبود که با لبخند  نیگرفتم ا  ادیکه    یزیچ   نیخانم فائزه بهتر  از

و ناراحت  ت یبشود که با عصبان نیآدم خشم  .حرف بزند. ممنونم از همه  

  چند سالتان است شما؟ دی خانم  گفت. الهام نیآفر نیآفر آقای شهبازی:

  سالم است.   ۴٢سال ال ۴١من اآلن  الهام: خانم

    ن ی. آفرمیگوم   یتبر  د ی. موفق شدعال نیآفر شهبازی: آقای

  خدانگهدار.  شوم. ممنون. مزاحم نم تان، ممنون از زندگممنون از شما، ممنون از برنامۀ الهام: خانم

  خداحافظ.  آقای شهبازی:

   



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۴۰-۱مشار

  28صفحه: 

  از همدان  د یخانم مهش ‐١١

  م، ینبودم که تجربه بو  ی. البته من جسارت کردم تماس گرفتم، من واقعاً در حدشنومرا م   تانی خوشحالم که صدا   لیخ

  . م یام را بوتجربه  نیکه ا  خواستدلم م  ول

  بله.  د،ییبفرما  آقای شهبازی:

  قانون جبرانش مثال   یرا برا  نی که با خودم عهد کردم که مثال اگر که ا   گفتمو م  کردمکار م  یسر  یمن    :دیمهش  خانم

که من مثال اگر گفتم    میگنج حضور. بعد خدمت شما بو  یرا بذارم برا  اشیرا، درصد  کنمکه کار م  از پول   یدرصد  ی

  کهنی. تا اکنمم  زی تومان. من گفتم که نه، من مثال هفتصد تومان وار  ی شد مثال  شدرصد  گذارم،مقدار پول را م   نیکه ا

. بعد و  کنمم  زیکه من گفته بودم وار  نسل شد و دوباره سود من شد همان هفتصد تومان که متأسفانه کار من هم ک   وقت

بدهم چون اگرنه که ممن است که کال کنسل    امانج  د یکه هست را با  ی زیمثال همان چ   کهنی شد که ا  میتجربه برا    ی  نیا

  بشود.

  .نیآفر آقای شهبازی:

شما بخوانم    یرا برا  نیبود، دوست دارم که ا تیب   نیکه خورد با ا  یتلنگر  نیاول   شیبعد من حدود پنج سال پ   :دیمهش  خانم

 ی هاو تجربه  رم یکه بتوانم دوباره تماس ب  م یباشد برا  یتعهد  کهنیا   یتماس هم گرفتم برا  ن یکنم. ا   و با شما خداحافظ 

  . میرا خدمتتان بو یبهتر

  ؟کن چه م تم ه گف  ام، سهی ک   دیبر  عشق
  من؟   کرانیتو را نه بس بود، نعمتِ ب گفت

  
  وش برگ  دی لرزنداشتم، دلم م  برگ 
  در حرم امان من  یمترس، کآمد  گفت

  
   برت آن چنان کشم، کز بر و برگ واره در
  کنان من طرب شیپ ،همه شب نظر کن  تا

  
  مست اَبد کنم تو را  ، یاانهیتو زنم  بر 

  شود تو را، عشرت جاودان من  نیق ی که  تا
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  29صفحه: 

  چو بوستان کند، دمدمۀ بهار من  نهیس
  چو گلستان کند، خَمِر چو ارغوان من  یرو

  )١٨٣٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  30صفحه: 

  ی شهباز یبا سخنان آقا  نندهی خانم  ب  ‐١٢

  د؟ یزنبارتان هست زنگ م  نیاول آقای شهبازی:

  بله، بله.    :نندهیب خانم

  د،یری گتماس م   بارنیاول  یشما دوستان که برا  ن یتا هم   زنند که گوش کردند و زنگ نم   سپاس از کسان   آقای شهبازی:

  .د یی. بفرمادی ری تماس ب  دیبتوان 

چهار سال است با برنامۀ شما آشنا شدم، تا حاال . من سه،  رمی گتماس م   یشهباز  یاست آقا  بارنیمن اول   :نندهی ب   خانم

  . کنمم  تانیدعا یشهباز یبهتر شدم. آقا دهم، اآلن بهتر شدم. به برنامۀ شما گوش م   داشتم، ول بزرگ   ذهن من

  د؟ یبهتر شد یچجور  د ییبو  ن،یآفر آقای شهبازی:

خب با او مدارا    ول  شود،م   ها عصبان موقع  ی.  کنمدختر دارم با او مدارا م   یپنج سالم است،  ومن چهل  :نندهی ب   خانم

  . کنمم

  د، یو فضا باز کن   دی منصف باش  دیخودمان است. شما با   ت یدرواقع انعکاس عصبان  مانیهابچه  تیعصبان   نیا  آقای شهبازی:

  دخترم اخالقش بهتر بشود. نیصبر کنم، فضا را باز کنم تا ا  د یخودم کردم، با د ییبو

  د، یرا بخر نیا  دیمن بخر  یبرا د یگومثال م  خواهد،هرچه م . ولیشهباز یدارد آقا یادیز  دگ یدخترم همان :نندهی ب  خانم

  پول....   رید  دیهم که آدم نبا ادیز  رید  دیگو م  شیخب بابا  ول د، یآن را بخر 

  (قطع شد.) 
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  31صفحه: 

  یشهباز یمحسن از دزفول با سخنان آقا یآقا ‐١٣

  . رمیگ محسن هستم از دزفول، خوزستان تماس م 

  بارتان است، نه؟   نیمحسن اول یآقا آقای شهبازی:

اول   محسن:  یآقا هم  من  م   نیبله،  مزاحمتان  است  برنامشومبارم  به  است  سال  دو، سه  من  م  ۀ.  و    دهمشما گوش 

  . نندگانی ب   یبرا  میبو  م یهاشرفتیاز پ خواستمم

که   ییجاقانون جبران را هم تا آن کنم،شما را دنبال م  ۀچند سال است که برنام کهنیو نه سالم است و ا ستیمن ب  استاد

که،    یجورآن   زندگ    ندارم، ول   دارم، مشل مال  یهم خدا را شر وضع خوب    و مال  یلحاظ کاربه  دهم، توانستم انجام م 

  تواندکه به تنگنا خورده، نم   کندکه آدم فکر م   کندم   تیو اذ  آوردقدر فشار م نو آ   دیآ دردها واقعاً م  سنم کم است ول

  . یجورنیقول معروف ا ادامه بدهد. به

  دهدم  دیو درواقع به من ام   کندموالنا هست که من را آرام م   ات یشما و اب   ۀکه من دارم، برنام  یزی آوفقط تنها دست  من

ما اجرا    یبرنامه را برا  دیدار  یجورنیکه واقعاً ا  کنمتشر م   ل ی. من از شما خدهدمن م   و توان ادامه دادن به  یکه شاد

  ممنونم از شما.   ل ی. خدی کنم

  . دیکن . ممنونم که توجه م کنمخواهش م آقای شهبازی:

نبوده، مثال در درس    زهایچ  ن یاصال مربوط به ا  میدیکه د  ییهاآموزش  ،استاد من در سن کم، در سن جوان  محسن:  یآقا

حس    م، یبزرگ شد    معمول  ۀخانواد    ی. مثال در  میتوانکردند که ما نم   ق یپدر و مادر، دائماً تزر  یهاخواندن، در آموزش

  .  میباش   معمول دی با شه یهم م یکرد

به    ل یبرنامه خ  نیچون ا  نداشتم، ول  هدف خاص   لیخ  نی خاطر هم به  کردم،برنامه را من دنبال م   ن یا  هدف یو مثال ب  

  دادم، که من گوش م شد باعث م ن یو ا داد به من دست م  آرامش خاص  یآن   یپا  نمی نشم   وقت  داد،من آرامش م 

  دادم،ر طول روز انجام م که د  یی کارها  ن یهم  شدم،برنامه بلند م   ی از پا   تکه وق  ن یو ا  اتیاب  ن یبه ا   کردمعمل نم  ول

  .دادمهمان کارها را انجام م 

دوباره آن درواقع کارم، شغلم    شوم، برنامه بلند م  یمن تا از پا  د، یصحبت کرد   ن یاآلن متوجه شدم که امروز درمورد قر  ول

و    رد یگعشق را م  یحضور و جا  یجا  د، یا یدوباره ب   د یکه با  ییزهایو همان دردها، همان چ  شودمن م   د ید  نه ییآ  د یآ م

اصال محسن انگار    شود،انگار نم   کنم،اوقات حس م   که من واقعاً گاه  شودم  عثبا  نیو ا   کند دوباره حال من را بد م 

  . توانتو نم 

  کنم،ورزش م   لیچهار سال است که خخوب است. من سه،     لیهم حالم، خ    لیو خ   دهم خدا را شر دوباره ادامه م   ول

  ۀنیی آ   د،ی آقدرت درد م   نیکه ا   وقت   هستم، ول  اوک  یلحاظ مادخوبم، به  ل یخ  لحاظ جسمدارم به  یابدن آماده  لیخ

  . کندم  ت یمن را اذ ل یخ ن یبه چه پناه ببرم و ا دانممن که واقعاً نم  هب  آوردقدر فشار مآن م، یجلو دیآ درد م
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  32صفحه: 

   مواد سم  ن یرفع دفع ا   ن یتر آسان  د، ی روفشار استرس م   ر ی شما ز   نرفته، وقت   ادمیآقا محسن، آقا محسن تا    آقای شهبازی:

  د، یخوب عرق کن  د،ی ساعت بدو م ین  ی  د یبرو   د، یبدو د، یتوانم  د یدر خونتان، ورزش است. شما که جوان هست  خته ی که ر

  و تکرارش.  اتیاب ن یخواند ا حالنیفضوالت و حالتان بهتر شد و درع  ن یکه دفع شد ا د ینی ب م

  . دیبرخورد نکن  د، یمقاومت نکن  د، یدر مقابلش فضا باز کن دی کنکه کار م  ییبا آن فضا  ،یشما با مشتر اگر

  انداخت حوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
  ی از آن سپس سپر   تیعنا را کند به تو

  ) ٣٠۵۶ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

ورزش. به سن و سال    ن یبرود، ا ادمی  دم یوسط کار، من ترس  د یسپر شما بشود، شما را محافظت کند. ببخش   زندگ  د یبذار

به هر سن  آسان  خوردم    شما ورزش،  اقدام هم  نیتر البته.  ببه  میتوان ماست که م    ی زی ف  نیراه  با  م، یندازی کار    دیشما 

  تحرک داشته باشد. تانبدن   عنی د؛ی عرق کن د، یتند کار کن  دیبتوان 

  ن یا  ، در حرکت است. هم حرکت ذهن    اش حرکت. زندگهمه  د،ی حرکت کن  د،یتحرک را در تمام روز به آن بده  دی توانم  اگر

منجمد    د، یکن مقاومت م   . وقتدیشوم   ا یپو  د، ی کنفضا که باز م   د، ی آم    از زندگ   یی ایباشد، فکر کردن و اصال پو  د یبا  ایپو

بخار با    یهامولول  نیا  شود،بخار م  د،یدهگرما م   وقت  کند، اصال حرکت نم  زند، م   خی آب    که وقت  دید ید  د،یشوم

  نوبت شماست. د ی. ببخش کنندسرعت در هوا حرکت م 

کننده بود.  کم  لیبخش بود؛ خ به من الهام  کردم و  ادداشتیرا کامال    تانیهااستاد، من حرف  دی دار  اریاخت  محسن:  یآقا

  . دیخواند  میکه برا   تی ب   نیهم

  وقت   رسم، م   م ی. من واقعاً به آرزودیآ آدم به شوق م   کند، دقت گوش م   ن یبه ا  زندسن شما زنگ م    وقت  آقای شهبازی:

  است.   چون آن سن، سن حساس کند،خودش کار م  یدارد رو داًیشد  سالهزن س ایمرد   ی  نمی ب م

   ی به    کند آدم گذر م   ایاست که    بحران   ۀنقط   ی جاست که  آن  چه هست، ول   د یادهیشما. که د  دی ذره تجربه دار   ی

جهنم. اگر هم ازدواج هم بند، خانواده   یبه   رودم  کندمقاومت م  ایشده گشوده  یفضا  ،زندگ ۀلیوسشوفا به  زندگ

بشود، م  لیتشجهنم. معذرت م  شوداآلن شما هرچقدر م دیی. بفرماوبارهد خواهم خواه   دیصحبت کن .  

سخت     لیبچه هم دارم. من درواقع سن کم ازدواج کردم. اوال که خ   یاستاد. من همسر دارم،   د یدار   اریاخت  محسن:  یآقا

کارم هم در روابط  و. هم در کسبلیکردم، خ  رییتغ  ل یخ  ول   رم،ی گنم    لیرا خ   نندگانیحاال من وقت ب  م، یبرا   بود زندگ 

  . کنمتشر م  لی. از شما خامخانوادگ

  قدرنیا   کنم،م  نیتمر  رومدارم و باشاه م  زندگ  دیهر وقت که د  ،اثر زندگ  ،ییایپو   نیکه در مورد هم  مینکته را بو  نیا  و

  وقت   آن زندگ    عن ی  آورم؛ آن عرق که درم  رم،بو لذت م   اورم یفشار ب   اورم،یکنم، عرق بدنم را درب  نیتمر   توانم خوب م
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  33صفحه: 

انسان حرکت م   کند،حرکت م   ر یمثل کمان، مثل ت   ت ینهایب   کند، من کار م   یرو باد  هم    ل یخ  کنم و فکر م   کندمثل 

  . .... رومم  ترعیسر

خانه حس    میآظهر که م   روم،صبح که م  عن ی.  دیآو آن درد دوباره م  شومسر کار انگار محو کار م   رومم  وقت  ول

شو، فالن    الیخیب  ،توان محسن تو نم  د یگو. به من م رمیگدارم م    درد دوباره آمده و دوباره حس منف  نیانگار ا   کنم، م

  شو.

   لیو خ   خوانم م   کنم، هست که تکرار م  ات یاز اب  ل یکننده باشد. خشاءاله که کمکردم. ان ر ییخدا را شر تغ  ل یخ  ول

   لیخ   ول  ست ین  ادیهم ز  لیحاال خ   . از لحاظ مالکنمم   تی شاءاله بتوانم و قانون جبران هم رعاحفظ کردم. ان  تیهم ب

ا   دیکن لطف م برا  رانهی یو پ  قی دق  قدرنیشما  ما    ی. برادیالو هست  ی ما    ی . واقعاً شما برادی کنما اجرا م   یبرنامه را 

  ها.جوان

  . دیممنونم لطف دار آقای شهبازی:

  از شما خدانگهدار.  کنم. تشر مرمی گوقتتان را نم ل یخ محسن: یآقا

  شد. ممنونم. خداحافظ. دیموفق خواه  شتریو ب د ی. حتماً موفق هست دیموفق باش آقای شهبازی:
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  34صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐١۴

به    طور کل کوچ به  یهاروستاها، شهرستان  ایجنوب شهر    ای  ر یفق   مییجوامع حاال بو  طور کل که در جوامع، به  یزیچ

:  ندی گوم مییبو میطور ساده اگر بخواه به   عنیهست،    ده»شادگرفتهیو «عجزِ    » «ناتوان ی  دهندم   ادیها ها و بچهجوان

نبود    ن یا   کرده من را در زندگ   ت یکه اذ   یزی بودم و اآلن هم هستم، آن چ  یی روستا   ی   م خود بنده ه  کهنی.» اتوان«تو نم 

ب  روستا  پولیکه  خب  ه  ییبودم،  دارد؟  جمع کن زیچ چیچه  هم  آن  زمان  آن  فوقش   !   ما  شود دالر  چهارهزار    نیسه، 

  . ستیو فقر ن  ییغذا یب   ست،یندارد، اما آن ن   یزیچ چیاست؛ ه اشهیسرما

در    شیوب کم  هاران یدر تمام ا  میگومورد در، نم  نی. و متأسفانه ا» توان «تو نم   دهندم  ادیاست که    نیا  بتی مص  نیبدتر

  ر یاخ   خی ! اگر شما تارتوانندم   توانند، بدهند که م   ادیدوباره به خودشان    دیاند. باگرفته  ادی  انیران ی ا  ت یاکثر  تمام نَه، ول 

بخوان هم  مثال   د،یرا  ا  در  سال گذشتۀ  حت  دی د  دی خواه   رانیصدوپنجاه  خوب   یی هادولت   که  قصد  ا   ی که  به    رانینسبت 

  . دیتوان را ثابت کنند که شما نم نیاند هم اند، خواستهنداشته

شما خودتان    د،یست یخودتان با  یرو  یاز نظر ماد  دیتوانشما نم  د،یآزاد باش  دیتوان شما نم  د،یمستقل باش  دیتوان نم  شما

  و نوجوان    در زمان جوان    ! حتتوانند اند که نم اند که تا باآلخره قبول کردهفشار آورده  قدرنی . و ا دی ری ب  میتصم   د یست یبلد ن

  ! توانندنم   انیرانیا  رد،ی گم   میاست که دارد تصم  سیمثال انگل ای  استیفقط آمر گفتندم  اولطور متداش بهمن، همه

را    شدهادگرفتهیپردۀ مانع    نی ا   دیبا  شهیام. همهم داشته  مناست. متأسفانه خب    شده»ادگرفتهی  همان «عجز و ناتوان   نیا

باشد    دیباشد، براساس «قانون جبران» با  ییبراساس جهل و پررو  دینبا  دنیدر  نیشما. اما ا  د یالو است در ما، بدَر  ی که  

  من کم کرد؟ کتاب، فقط کتاب!   چه به د؛یکتاب بخوان  دی.شما با

اسمش    میبارها گفتم قد  م،یکنپخش م   تانیکه از موالنا برا   دانش   نیدانش، مخصوصاً ا  نیخب ا  گفتندم  هامیکه قد  کتاب

بودند «کاال به دست شاه م  یرا گذاشته  فقط  از نظر حومت  یهاو آن ۇزرا و آدم  دی رسشاهانه»، چون  باال  که     سطح 

  ها نداشتند. به آن  عموم مردم دسترس ول  کردند،م  دایدست پ  دانش  ن یبه چن شانیهاخانواده 

 شود بهتر از آن نم  ریکه د  ای دن   یهاکتاب  ن ی. بهتردیارزان بخر   مت یکتاب را به ق دی توان. اآلن شما مطورنیهم هم  کتاب 

زحمت    د یجهل است. با  ن یا  کنم،دعوا م   دی اگر نده  خواهم؛. نَه فقط م دیبخوان  د یاست. فقط شما با   دالرستیدالر، بپانزده

  ! دیبش

با  خواهدزحمت و وقت م   یچه معنو  یچه ماد  خوب در زندگ   یزهایچ ناتوان  یجلو  د یو شما  نم    عجز و  و،    توانم و 

  میو جنوب شهر بزرگ شد  می ستو ما از شهر کوچ ه میهست  ییو ما روستا خوردو به ما نم  ست یمال ما ن  زهایچ جورنیا

  کنار. د یبذار  ست،ین  هانیو ا

  ن ییپا  یهارستانیبودم در دب    که سال دو دانشدۀ فنّ  مدت   ی  رم،یگ حاال وقت شما را هم م  ام،ییجودوران دانش  من

کم بود، ما     یز یو ف  اتیاضی مخصوصاً ر  ات، یاض یر  ر یکم بود، دب  ر ی. دبفرستادنددرس دادم؛ ما را م   مدت   ی شهر هم  
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  35صفحه: 

  ها،نیمثل هندسه و ا   م یرا خوب بلد بود  اض یر  یزهای چ  رون،ی ب   میشده و آمده بود  لیالتحصفارغ  رستانی هم که تازه از دب 

  . زهایچ  جورنیجبر و ا دانمهندسه و نم ، اضیمال رشتۀ ر 

  را به   توانم» .» «نم توانم: «نمشدم  دهیکه د   ی زیتهران چ  نی. دوباره در جنوب شهر هم م یداددرس م  میرفت م   خالصه

آقا به ما نمره    م،یر یگ نمره ِبده! نمره م  گفتندم   ه   خواندند،درس نم  نشستندم   آمدند ها ممختلف، بچه  یهاصورت

از پنجاه   نشستند جلو م  نیدو نفر ا   ی!»  توانه بود «نم داد   ادیخانواده به او    که نیا  یبرا  خواندند، درس نم   بده! ول

را من    هانی. ا کردندم  یباز  طورنیهم  هیبتوانند، بق   خواهندم   کهنیمثل ا  هانیمندند، ا عالقه  هانیکه ا   دمیدنفر، من م 

  بله.  امدهید

  د ییبو  دی. شما با دیتوان نم  د ی شومدفون م  رشیز   دیاگر ندَر   د؛یبدَر  دی با  د، یدار  د یهست  . هرکس دی«الو» را دار   نیا  شما

  ن یا  لۀیوستا برنامه اجرا شده به  ٩۴٠قسمت من شده خدا را شر،    نی ! در خدمت شما اد ی و زحمتش را بش  توانم»«م 

مهم    ل یخ ن ی«توانستم»، قسمت شد، شد! خب ا  م یبو د یلطف خدا بوده و من حاال نبا  ی  نیدر خدمت شما! خب ا  ر یحق

  اش هیته  کشد،فقط هشت ساعت طول م   ش یاجرا  یا! هر برنامهدیزحمتش را بش   دی! باشود! پس مریشده د  ر، یاست د

  دارد؟ بله. جهیممن است سه روز طول بشد. زحمت دارد؟ بله. نت 

  داند اش اآلن به راه درست افتاده، ماست با همسرش و بچه  سالهس  ، ونهستیجوان ب  اشجهی نت  د،یشما هست  اشجهینت 

را،    ٩۴٠برنامۀ    ی   ن ی. هم گران است  ار یو اروپا هم بس  ا یدانش در آمر  ن یدانش در دسترسش نبود، ا   نیبند. ا   د یچار با

بخواه  حت اگر  را  را نصفش  با ده  د،ی نی بب  دی برو  دینَه آن  پول  دالر  ادیخرج کن   دیهزار  بازارِ  در    د یدانش شا  جورنی. شما 

عارف جهان، عارف    ن یترلطف خدا بوده که دانش بزرگ  نیا د ی. قدر بدان دانندقدرش را نم ها لیخ   ل یدل  ن یهمبه د،یستین

  است.  قتیحق  ست،یتعصب ن  یاز رو نیجهان! ا

  هستند. » چقدر دنبال «روم د ینی هستند، اروپا بب  » چقدر دنبال «روم  د ینی بب ایآمر  دییایب  شما

بب   »R-u-m-i»، رومGoogleگوگل«  دی بزن  دنبالش هستند. موالنا، دانش    ها! خارجد؟ی کنتوجه م  د؟یآچه درم   دین ی» 

  :ارزددالر م ونیلیم ی صفحه نوشته،  یکه اآلن رو ت یب  ی  نیموالنا هم 

  بِه سازد مرا چ،یندارم ه خود
  صد عنا  نیز وهم دارم است ا که

  )٢٢٣۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

که   ر، ید  یجاها   لیخ   دانم چه م  ن، یمثل چ   م یقد  یهافرهنگ   تمام فرهنگ جهان حت   د، ی را شما برد   ت یب  چونهم

  دا یپ  د یتواننم   ی زیچون چهم  دیجهان عرب را برد   انه،یدر خاورم  ا یها هم خب،  طرفکره و آن  ر،یاست د  م یهم قد  نیچ

  هست. فقط در زبان فارس د،یکن 
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  36صفحه: 

  بِه سازد مرا چ،یندارم ه خود
  صد عنا  نیز وهم دارم است ا که

  )٢٢٣۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

آن غم و غصه    ریو د  دی گوچه م  دیفهمم   دیرا بخوان   نی! شما هزار بار ازدی رم   شیهارا بفهمد، تمام غم  نیا   کس   ی   اگر

  صورت. نی ا به   دینتوانسته بو  ! کس تی چون ب هم ستی. ن زدیر از شما م
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  37صفحه: 

   یشهباز یاز اصفهان با سخنان آقا نندهیب  یآقا ‐١۵

  هست اصال زنگ نزدم.  وقتل یمن خ  دیببخش  شوم،از اصفهان مزاحم م 

خاطر آن تعصبات  به د، یشما جان من را نجات داد  دانمرا م  ن ی. من فقط ادی شما فقط جان من را نجات داد  یشهباز  یآقا

  و افکار بود که کلمه کرده بودم، از اول  

   عنیبودم،   شل چه دانم بار دوست داشتم خودم را بشم، واقعاً نم  ی غلط بود کلمه به کلمه فقط  یبا آن باورها  عمر

  . یشهباز یآقا  دهمبرنامه را گوش م  ن یسال است ااصال  هول شدم. من ده

زمستان سرد    یتو  کهنیمثل ا  نشستم،جلو برنامه شما م   درد داشتم که وقت  قدرنیمن ا   ول  دهم،گوش م  ،یشهباز  یآقا

  .دمی فهمرا م ن یفقط ا ،یشوگرم م ، نی بنش  آتش   ی  یباشد پا

  بشد.    خواستو من را م آوردند هجوم م  میفاصله دردهابال شدم تا دور م ول  روند،م  میدردها شومم  گرم

  شدم من..   هول

  .  دیعجله نکن  د، یبش  ق ینفس عم  ی آقای شهبازی:

  . بعد از شش دانستمبرنامه نم ن یاز ا یرید  زیچ  شوم،آرام م دمی فهمفقط م دانم فقط گوش دادم، من نم  :نندهیب  یآقا

  .  دنیبلند شدم بنا کردم به رقص دمیفهم ی زیچ یشب   یماه 

دن، واقعاً برنامه را درک کر  نی بنا کردم ا  دم،یفهم  سال من حالم چنان خوب شد و وقتچنان حالم خوب شد تا سه    عنی

  آمدم، حالم خوب شد.  در  حالم خوب شد و از آن غم و غصه و افسردگ

شدن افتادم و از برنامه دور  در توهم خوب  ر ید  جوری و دوباره    یخوب شد  ر یگولم زد، گفت تو د   ذهن بالفاصله من  ول

نتوانستم    م یهااز فرصت  عن ی  ستم، یکه بودم ن  میمثل آن قد  ر یخب د   قدر که دور بشوم نشدم، ولشدم. دور شدم و آن

م  خب باز ه  بود ول  ذهن هم کل من ن یخودم کار کنم. البته ا یکنم رو تی قانون جبران نتوانستم رعا قاً یاستفاده کنم، دق

  خدا را شر.  

آن درد گذشته زور    ریبرنامه گوش بدهد. الاقل د  نیهم خوب است آدم به ا   ذهن با من  د یاست شما گفت   ادمیروز    ی

  آزاد شدم.  زندان ی مثل  خورم،غم نم  خورم،غصه نم  ر یقدرت ندارند. الاقل د ریندارند، د

   ی با    توانمم   لیوسعت خودم خ  یکه من برا  ییایدر  ی لبه مثل  جا   لیبرنامه خ   نیبا ا  شدمخب اگر م   میگوم   ول

  .  خورمحاال غبطه م   ذرهی   نی خاطر هم نشدم به  شدم م   د یکه با  ی زیچ  خب آن   کاسه آب ببرم، ول   ی تانک آب ببرم، با  

م  هاتلفن مبرنامه  دهم،را گوش  را گوش  م   دهمها  هم  ولده  دیشا  سم،ینوباز  نوشتم،  دفتر  به  میگوم   تا  قول  خب 

«تا   دی گوم   د، یبا ر یبه بعد د  ییجای از     ول  شود حالمان خوب م  دهم برنامه م   ن یاز ا   یمزد   ی یحد   ی دوستمان تا  
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  38صفحه: 

  م، یعمل بن جانیا  دیبا  رید  م، یشودادن خوب م فقط با گوش میکن . ما فکر م بده   یزیچی   دیبا  »یآن نبر ، نده نیا

  .  میافتم  ری متأسفانه در عمل گ ول

  کنمخوشحال شدم با شما حرف زدم، آرزوم بود با شما حرف بزنم. سپاسزار خداوند هستم، شر م لیخ یشهباز یآقا

  :   دیگوبرنامه آمده و حال خودم، م  ن یجا درد است و غم است و غصه هست اکه همه یاوهله ن یخداوند را در ا

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

   )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

جستم، شما هم    ی اچشمه  ی بابا من    م یبه همه بو  خواستمم   شد من حالم خوب م    هم بود وقت  ن یحال هم  ن یبا ا   ول

بخور  دییایب  واقعاً اکنممن هم دارم اشتباه م   کردم. من هم فکر مدندیفهمنم  آمدندهمه م   د، یآب  شعر راست    نی. 

  هست.  

  هم   ریچندنفر د  یحال به   نیبا ا  ول

به    میینگو  تجربۀ خودم را هم به کس    . ولشودم   میباعث خوشحال  ن یهم  دهند، قبول کردند، گوش م   هانیگفتم، ا   من

  شدم و از برنامه دور شدم.  دهی راه گز نیبرنامه گوش بده چون واقعاً من خودم از هم   نیا

  بخورد.   درد کس به دیتجربۀ خودم است و گفتم شا  نیا

  �🔹🔹�ش اول پایان بخ�🔹🔹�

  

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۴۰-۱مشار

  39صفحه: 

  یشهباز یخانم فرزانه با سخنان آقا ‐١۶

بنا    ت، ینهایب   ن ی. مستَقر بودنمان در امیخدا مستَقر باش تینها یلحظه در ب بهاست که لحظه ن یها اآمدن همۀ انسان منظور

  .  باشدبراساس ناظر بودن بر ذهن م   مانیفکر یها مان به جهتنشدن دهیبر کش 

را پرورش    ها دگی همان  ه» ی«کشت اول  یهستند، بر رو  دهیکه همان  ییفکرها  ایو    شوندنم  تیر ی که مد  یی وجود ورود فکرها  با

ما را «عاشق    صورت  یالزم هستند، به    ما  تیامن   سالمت   یبقا، برا   یکه برا  یزی عنوان چبه  هادگیهمان   ن یو همۀ ا  میده م

  و اصل که زندگ   شودو در آخر چشم عشق ما کور م   شودجهان ساخته م  ن یکار ما در ا   نیا  ز بعد ا  ر یو د   کنند مصنوع» م

  .  مینی باست را نم 

  موالنا دارند که: جناب

بشْ حاءیا مییع یمص  
 م  نَْفسال تَخْتَص نَتودا جالس  
  )٢٧٢۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مرتکب شده»   گناه نیتو چن   کاراهینفس س رایمن ز   زهیبا من ست  کند، تو به اشياء تو را كور و كر م   «عشق

  ن یا  جۀی و نت  کندم   ل یرا به بخت مرده تبد   شودم  ران یبر د  ارتعاش عشق   جاد یبخت جوان ما را که سبب ا  یکور  نیا

بدشون  بستگ  خداگونه،  بدفعل  چشم  ا   و  ر   جهینت   نیاست. پس  و    رد،یگ م  شهیاز عمل خود مرکزمان  نه خصم خدا 

  بر ما.   رانید

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  )۴٠۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهِر

  )۴٠۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مان تیر یخود سلطان درحال مد   م ییبو  م یتوان . م میبچه» هست پس همه «سلطان  م،یکه همه امتداد خدا هست  یی جاآن  از

  است. 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۴۰-۱مشار

  40صفحه: 

  میشو   ی  ، و با زندگ  م یخود را انتخاب کن  و جنس فرشتگ   م یما اقرار کن  کهنیا  یجاو به  می هست   ضقا  ز یما در دهل  درواقع

:  شودم  جهیما درحال عمل است و نت   ق یکه از طر  ستخود زندگ  م،یحزم داشته باش  م،ی کن  ز یپره   میاگر فضا را باز کن 

  کم، آرامش.   ،یشاد

نفس خودمان است که دوباره خود  نیا  م، یبرسان  یی و آبرو  ضرر مال  م،یو خشم نشان ده   میکن   دای را پ   ایاگرنه عشق به اش  و

  م یده به اَلَست نم   گواه ر یو د میدرحال کار هست  طان یش  ندۀیعنوان نما ما به

  . میمرکزمان را چونه مشخص کن  رِ یاست که ام  نیبسته به ا   م،یدر کدام دسته درحال کار باش کهنیا  پس

«سلطان  با کلمۀ  به  م   ،یابچهتوجه  موالنا  بدان   یا   ند ی گوآخر»،  باشد  مراقب  واقعاً  کس  انسان،  تو    ، هست   چه 

  . »یابچه«سلطان

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

  )٢۶٢٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

.  میاوریب ایدن  نی و نالۀ ا  » یریو رو به «زح   میباش  ذهناست که من  ح یوق  ار یبچه، بسعنوان سلطانما به  ی برا ندی گوما م   به

با دشمن    در مرکزمان، دوست   طانی و نفس و ش   ویشدنِ د   ری چون با ام   چرا؟ م،یخوررا م  وید   سیاوضاع تنها تلب   نیبا ا

رفتن از    ی برا ذهنبه من  یاریعنوان هشدستور دادن، به  یو به جا  میشناسآن را نم   لکه نوع عم  میکن را انتخاب م  اصل

خطاها، در راه زنده    نیا   لیو به دل  کندم   ر ی را بر ما ام  یسازدشمن  ،یسازانعم  ، واکنش   یدستورها   ذهنمرکزمان، من

شدن بر    ر یلحظه و ام   نیماندن در ا  عن ی  میس تا به بهشت بر  میآن بمان   ی رو  دی«پل صراط» که با   شدن، مانند آن خر از 

  .م یافتبه جهنم ذهن م   ذهن من

بد را اصال گوش نکن؛ بدان ذهن داماه است    اری  یهاآگاه باش و عشوه  حالت رفت  نیاگر به ا  ند یگو جناب موالنا م  ول

  باال بش.    ییو خودت را با فضاگشا

  ن یه وشیبد من  ارِی یها عشوه
  ن ی مرو تو بر زم منیا ن،یب دام

  )٢۵۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .  عال عال  . عالنیفرزانه خانم، آفر عال آقای شهبازی:

  روشن.  لیصورت خ آن هم به شودگفته م  زهایچ  لی. خد یجوانان گوش بده یهاغامیبه پ  کنمخوب. خواهش م  لیخ
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  41صفحه: 

    ایاز استرال  میخانم مر  ‐١٧

  بِه سازد مرا چ،یندارم ه خود
  صد عنا  نیزِ وهم دارم است ا که

  )٢٣٣۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  : رنج عنا

حالمان رو بهتر    ا یو    کند و ما را در برابر اتفاقات حفظ م   میدار  م یکنکه گمان م   ز یهرچ    عنی   م، یندار  ز یچ چیاز خودمان ه   ما

  .   کشدندارد و فقط توهمات ذهن است که ما را به درد م  وجود واقع کند م

 گمان م  مثالچارگ یب و  یدرپول ما را از دربه م یکن  نجات متوهم فان  ن یا یو برا دهد  راهمان   شهیبهتر را پ  شتریهر چه ب

  و ..  میخوررو م  شتریو حرص و حسرت پول ب میکن نم  ت یقانون جبران را رعا م،یکنم

فضا را در اطراف اتفاق و   نکهی که ما را به حال بهتر برساند جز ا  م یندار  زی چ چ یکه ما ه  قتیحق  نیبه ا  دن یاعتراف و رس اما

  سامان بدهد. حال ما را سر و  تا خود زندگ   میافکارمان و توهمات ذهنمان باز کن 

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  لشر شروِیپ آهنگ، شی : پ قَالووز

راهنما  مرادیب  م  یشدن  سخت و    شودبهشت  در  ب هاستبهشت  گمان کرده  کهزمان  عنی  یمرادی.  و    میاما  توهمات 

  ی مرادیالمان را بهتر نکرد. پس در لحظۀ ب ح   عنی م، یشد  مرادیما ب  آن بود که حالمان را بهتر کند ول   یبرا  مانیهاداشته

   رات ی انکار تصو  قتیحقاست. درنبوده  توهم بود و واقع  میدار  میکردکه گمان م  چهآنکه    میشومتوجه م  میاگر فضا را باز کن

و    دهدرا به ما نشان م   شیرو  درد اگاهانه در آن لحظات خود زندگ   دنی . پس با کشداداست که ذهن به ما نشان م 

  . پس دهدخودش را به ما نشان م  زندگ   عنیبهشت 

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با

  )۴۴۶۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . میکه ما فضا را باز کن  شودم  نیمانع ا   میاساخته رانید  ایکه ما در ذهن خودمان و   رات ی ناموس و حفظ تصو اما
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  د یحق، ناموس را صد من حد  کرده
  د ی بسته به بندِ ناپد بس یا

  )٣٢۴٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  میما دلسوز هست  کهنیا  ری. حفظ تصوکند م فیدرد و رنج مردم ضع  دنیدربرابر شنما را   ذهنمثال حفظ ناموس من  طوربه

  . مین ینش م  یریو نالۀ د بتی غ یپس پا م یبشو یری درد دمرهم رنج و  میتوان و م

خو ر یتصو عاشق همشتن یو و  
  بود از عاشقانِ ذوالمنَن؟  ک 

  )٢٧۵٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  هاها و احسان: دارندۀ نعمتذوالْمنَن
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  از ونکوور  نایخانم د ‐١٨

  مذار از تب و صفرا اثر  چیه
  از جهان، طعم شر یابیب تا

  )١٩۴۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مذار از تب و    چی ه  دی گواز آن است. اما چرا موالنا م  ناش  جاناتیدردها و ه  و  هادگینماد همان  جانیو صفرا در ا  تب

  صفرا اثر؟ 

و دچار «من    شودآسوده م  المانیحالمان بهتر و خ  ،دگ یچند همان  ای   یها بعد از انداختن  آگاه بوده که ما انسان  موالنا

که در ما باال    ییهاو دردها و رنجش  هادگیو در ادامه دادن به انداختن همان  میشو م  ذهنمن  توانم»و «من م   دانم»م

  یبه کار کردن رو  دیکه با  دهدرا م  امیپ  نیا   تیب   نیدر ا  نی هم  یبرا  م،یکن م  کوتاه  میشوها آگاه مو ما از آن  ندیآ م

  و دردها در ما نماند.  هادگ یاز همان  یاثر چ یتا ه م یخودمان متعهدانه ادامه ده

از     ذهن   ی و بندها  د یق   رها کردن و آزاد شدن از تمام   ییکه ما توانا  دهد را هم به ما م   یدوار یام  ن یا  ت یب  ن یا   ن یهمچن

   زندگ   یهاییبای ز  دنیکه راه د  دیگو م  نیهم  یو برا  میخود دار  یرا با ادامۀ کار بر رو  رهی: باور، درد، رنجش و غهر نوع 

و دردها را، بدون خوب و بد کردن    هادگیاست که آگاهانه تمام همان  نیجهان ا  نیطَعم شر ا  ای  سببیب   یتجربۀ شاد  و

  ها در تو نماند. از آن یاثر چ یکه ه   ها رها کنآن

تا   یاتوانسته ییو با فضاگشا ی اانسان، قبال توکل کرده  یاست که تو ا  ن یداشته ا   ان یب  ت یب  ن یکه موالنا در هم   ی رید  نکتۀ 

که    دهدم   نان یبه ما اطم   نیهم  ی برا  ،یارا داشته  رحمت زندگ   افتیو تجربۀ در  ا رها کن دردها ر  ای  هادگ یهمان  یحد

  .می کن افتیرا تمام و کمال در دگرحمت زن  میتا بتوان   میادامه ده

چرا که    ، یرا نگه دار  دگ یکه همان  کند برود که تو را قانع م  اتذهنبر من  ت ینکند دچار ش شده و ظن ن  د یگوم   و

برا  یامدهایپ  بس  ی آن  ا   ندیناخوشا  ار یتو  بود.  موس  جاستنیخواهد   گفتن» قصۀ  آوردن  با  موالنا  ،  )السالمهی(علَ    که 

   که وقت  دهد نشان م  و هم به روشن  دهد و حزم تو کجاست؟» به ما هم هشدار م    شیاندالیپرست را که آن خگوساله 

ها گوش  دردها و رنجش  رها کردن تمام  یو موالنا برا  به پند زندگ  میو حاضر نباش  میش کن  هادگ یدر انداختن همان

  . است  پرستگوساله  ذهن و برگشتن به حالت سرانجاممان ماندن در جهل و گمراه  م،یده

که نماد ما در    لییاسرا    در ماست، قوم بن  دارشدهی ب   یاریهش  ایکه نماد انسان آگاه    حضرت موس  داستان: وقت   خالصۀ

فرعون  باشدم  ذهن من از دست  آن  ان یرا  و  داد  منجات  را همراه خودش  سرزم  کند ها  به  آن  ن یتا  از  ببرد،  ها  موعود 

  برندارند، ول   باشدم   هادگی که در واقع سمبل همان همان   یو جواهر  الط   چیبا خود برندارند، ه   زی چ  چی که ه  خواهدم

   و در محل  گذرندذهن است به سالمت م  که همان نماد خش ایاز در (ع)که به کم موس و زمان  کنندها توجه نمآن

. در  شودم   طوالن   بتش ی و به اذن خدا غ  اوردیکه ده فرمان را ب   رودبه فرمان خدا به کوه طور م   موس  ابند،یاستقرار م
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   و از قوم بن  شودم  دایبر ما باشد، پ  افتهیشده و قدرتسمبل ذهن مسلط  تواند که م  یبه نام سامر   یساحر  انیم   نیا

 یاتا او به کم آن طال و جواهرات، گوساله   اورندیاند ب که هرچه طال و جواهر همراه خودشان آورده  خواهدم   لییاسرا

  . ند یافریب  یامعجزه وبسازد 

تو هم    ایآ نا،ی : «دپرسمرا به من نشان بدهد. از خودم م یرادیا  خواهدداستان کوتاه موالنا م نیکه در هم شوممتوجه م  

درد کهنه و    ایآ  ؟یاترند را نگه داشتهباارزش  اتذهن که از نظر من  هاو بعض  کن خوب و بد م  هادگ یدر انداختن همان

را م   نیا  ایآ  ؟ کن  ش یرها   ست ین   ضرکه حا  یدار  یرنجش ارزشمند  ای به تو    هادگیهمان    که نگه داشتن بعض   کن فکر 

  ؟» کن انداختنشان نم  یبرا  تالش   ها آگاه هست از آن کهنیو با ا  زند،نم  یاصدمه

  جاناتیاز فکر و ه    عن یو وسوسه،    ال یو درد در تو باشد، تو از خ    دگ یهمان  که وقت   کند به من گوشزد م   جانیا   موالنا

  کهنیبا ا  کن خودت ش م   ییو بر قدرت فضاگشا  یشوها م آن  ر یاس   عن ی  یی آبه تنگ م   هادگ یهمان   ن یا  بلندشده از 

  .یاآن را بارها تجربه کرده

  ی و، وسوسه تنگ آمد  الیخ از
  ی زدم  امیغمبر یبر پ طعن
  )٢٠٣٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ان یبر آوردم ع ایاز در گرد
  انیاز شَِر فرعون تیدی ره تا

  )٢٠۴٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د ی چِل سال کاسه و خوان رس  زآسمان
  د یدو از سنگ یدعاام جو وز

  )٢٠۴١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 را که در زندگ    معجزات  کندم   یادآوریو    دهد را به من م  امیپ  ن یا  باشد، که در وجود خودم م   موالنا از زبان زندگ  

ا  موالن  ق یو از طر   زندگ   بخشاتیح   یرویگم بودم، به کم ن   م یو دردها   ذهن را که در من   ام، زمان تجربه کرده  امشخص

  ساخته بود عبور کنم و رها بشوم، ول میبرا   امذهنکه من از دردها و مسائل  لیخ  زرا تجربه کردم و توانستم ا ییفضاگشا

  :دیگوام، موالنا به من مبرده ادیانگار از  

  گرم و سرد   نیو، چند  نیو، صد چند نیا
  سرد، آن توهم کم نکرد  یتو ا از

  )٢٠۴٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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نکردم؟    اتمن همراه  اتهر لحظه از اول زندگ  ایو کور تو را من روشن نکردم و آ  دهیمرکز سخت و همان  ایآ   پرسدم   و 

رده و در توهم ذهن نگهت  سرد و منجمد ک  قدرنیکه تو را ا   ی دار  یارزشمند   دگی چه درد و همان  ؟یتو در مرکزت چه دار

  ؟یدوم  ذهن گوسالۀ من   ی دنبال صدا موالناو  ناب زندگ  یهاامیداشته که در مقابل پ

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟  نی زر گاوِ
  همه رغبت شفت   نیرا ا کاحمقان
  )٢٠۵٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ادیرا از   ییفضاگشا  نیر یش  اتیو تجرب  تمام معجزات زندگ که تو   خوانددر گوشت م   چه بانگ  و  یچه سحر   ذهنمن  نیا

  ! همه جهل و گمراه   نیشفتا از ا  ؟کنگوساله توجه م  ن یا ی به صدا  ،ذهن مثل هزاران احمق در منو  یابرده

  ل یتبد    پرستسرانجام به گوساله  خواهمبود که اگر نم   ن یمن ا  یقصه برا  ن یو ا  تیب  ن یموالنا از آوردن ا  امیهر حال پ   به

با برا  هادگ یهمان  تمام   دیشوم،  با شر  کردن،  بد  و  بدون خوب  زندگ آن  دنید   یرا  از   و کم و صبر  به    نیق یو    ها 

  شدن را بچشم.  لیتبد   نیر یرها کنم تا طعم ش  ییدر فضاگشا امییتوانا

  مذار از تب و صفرا اثر  چیه
  از جهان، طعم شر یابیب تا

  )١٩۴۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . ممنونم. والسالم

ما را.    د یزده کرد. شفتعال  ،عال  ، خوب بود. عال  لیخ   لیخانم، ماشاءاله. خ  ناید  نی . آفربای ز  لیخ  آقای شهبازی:

  خوب بود.   لیخ

شما را واقعًا گفتم.    یهاممنونم از شما، من واقعاً همان صحبت  ل ی. دست شما درد نکند. خدیممنونم. زنده باش  :ناید  خانم

  . مرس
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  یشهباز یخانم مهزاد از زنجان با سخنان آقا ‐١٩

اعتماد   عن یاعتماد به خداوند را گذاشتم    شیجاخطرناک است. من به  لیکه اعتماد به نفس خ  دیشما فرمود  ٩۴٠برنامۀ    در

  اعتماد به نفس.   یجابه خداوند به

رنه  هست. وگ  تمانی خدائ  یروی احتماال همان اعتماد به ن  برد، کار م به   بله، بله. اعتماد به نفس هم اگر کس   آقای شهبازی:

  باشد.   ذهنمن یاگر نفس به معنا ستینفس قابل اعتماد ن 

. اعتماد به  میبه ما، اعتماد به آن دار کندشده که اصل ما را درواقع رو م گشوده  ی. ما اعتماد به فضادیکرد   یکار خوب   شما

   و توکل معن م یتسل  ول  م،یباش   آن متک یرو م یتواننم  د؟ی کناست. توجه م   ذهنآن که من ندۀ ی به نما ا ی م یندار  طان یش

  یرویمن است، ن  یی خدا یروی شده که ن باز یفضا ن یکه ا کن و توکل م  کن فضا را باز م  عن یو توکل  میدارند. تسل  یخوب 

  .  دی. ببخش دییاست قابل اتّکا و اعتماد است. بله، بفرما   زندگ یروی لحظه است، ن نیا

  از موالنا بخوانم.   تیچندتا ب خواستمموضوع م   نی. استاد دربارۀ امرس   کنم،ش م بله استاد، خواه   مهزاد: خانم

  اند  تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

   )۴٠۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمولو ،ی(مثنو

  بدند   ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  حمتهاش دو صورت شدند  بهِر

   )۴٠۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمولو ،ی(مثنو

و ما    ت،یوجود دارد و هم خدائ  طانی که درون ما هم ش  کندموضوع اشاره م  نیبه هم  تی ب  نیحضرت موالنا در ا  استاد،

به    م یکامل داشته باش  ن مایو ا  م یرا به خداوند بسپار  مانیرا و کارها  مان و زندگ   م یدرونمان اعتماد کن  ت ییبه آن خدا  د یبا

به    م یو اعتماد کن   م یرا کنار بذار  مان ذهن سرِ من  ن ی. و اکندما را اداره م    شل ممن زندگ  نیخداوند به بهتر   کهنیا

  را اداره کند.       مانخداوند که زندگ 

  بتَّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  )٣٢١۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  بس خون رود   اتدهیدل و از د از
  رود   رونیب  یمعجِب نیزِ تو ا تا

  )٣٢١۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  ست بده یر یاََنا خ سیابل علّت
  مرض، در نفسِ هر مخلوق هست نیو

  )٣٢١۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  نیسمت کمال برود و ا به  تواندتو هست که م   ی پ دریتو توسط افکار پ    : زندگ دیگوپندار کمال ماست که به ما م   ن یا  و

  از درون ما برود.    نی خودب  ای  یمعجب نیتا ا  می خودمان کار کن  یرو م،یتالش کن  دیدرون همۀ ما هست و با

  .  نیآفر آقای شهبازی:

  ممنون استاد.    مهزاد: خانم

  شاهد است   یِتو، سدِّ رو  هدِشا
  تو، سدِّ گفتِ مرشد است  مرشدِ

  )٣٢۴۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  کند،نفس ما را ارشاد م نیکه ا  درون ماست. و وقت تییشاهد و خدا یو نفس ماست که سد رو ذهنذهن و من نیهم و

  .  میبر جلو م  ذهنرا با من مان و زندگ  میر یگ خداوند را م ت یما جلوِ ارشاد و هدا

  .نیآفر آقای شهبازی:

  مهزاد: خانم

خو ر یتصو عاشق همشتن یو و  
  بود از عاشقانِ ذوالْمنَن؟  ک 

  )٢٧۵٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  زمانی چهمهو  م یدرون و وحدت با خداوند باش تیعاشق خدائ  م یتواننم  م، یخودمان باش ذهن و من ری عاشق تصو  وقت ما

  .  ردیگ نشأت م  ذهن از من

  .نیآفر آقای شهبازی:

  مهزاد: خانم

  دوست  دارِیرهش دور است تا د زآن
  آرزوست  شیسی سر، رئ دینجو کو

  )٣۵٢٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  48صفحه: 

و به خودمان،    توانم» «من م   میی که بو  م یهست  نیدنبال ا   است که به  نیا   میاز خداوند دور هست   همهنیا  که نیا  ل یما دل  استاد،

خرد کل فکر و عمل ما    میو اجازه بده  میبه خداوند اعتماد داشته باش  کهنیا  یجابه  میدرونمان اعتماد دار  ذهنبه آن من

    کند. ن ییآن را تع  ذهنمن که نیا یجاکند به نییرا تع

  دور ماند   زآن شد، که از سر   سرنگون
  راند  شیرا سر ساخت و تنها پ شیخو

  )٣۶٢١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تمام میتوکل جز که تسل جز 
  غم و راحت همه مرست و دام  در

  )۴۶٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

شل ممن    نیکه خرد کل به بهتر   میکامل داشته باش  مانیو ا   میو به خدوند توکل تمام داشته باش  میباش  م یتسل  دی با  پس 

  . والسالم استاد. کندما را اداره م   زندگ

    بار بود؟ نی. اولبایز  ل یخ با،ی ز لیخ ازی:آقای شهب

و    م ی. برادرم و دوتا از برادرهاکنمتان را تماشا ماستاد، دو بار قبل هم تماس گرفتم، پنج سال است برنامه  مهزاد:  خانم

  از من زودتر شروع کرده بودند.   شان ی. اکنندتان را تماشا مخواهرم هم برنامه ی

    نه؟  د، یکرد  شرفتی تان پخب همه آقای شهبازی:

   ل یخب اآلن خ  متالطم شد، از همسرم جدا شدم، ول  لیخ  امزندگ   ز،یچهمه  ل یبله، استاد. من که اول آن خ  مهزاد:  خانم

  یی خودم کار کنم و شناسا  یرو  تر شیب  توانم تر شده، مثال مکم کم   یو آن همهمه    آن شلوغ  توانم، م   عنیآرام شده  

در درون    شب متوجه شدم که من وقت   ی   ول   ز،یچاز همه  دمیترس م  لیاستاد. خ  نمی ب را م  م یهاترس  تر شیاآلن ب   کنم،م

  ن یو به بهتر  کند مواظبت م   شهیکه مواظب ماست و از ما هم  م یهست  ی تربزرگ   لیموجود خ   ی درون     مان وقتما همه

ترس ساختۀ ذهن من    نیوجود ندارد و ا   اصال ترس  صورتنی ادر  برد، را به جلو م  مانو زندگ  کندم   تیشل ما را حما

  است. 

  . شما چند سالتان است؟نیآفر آقای شهبازی:

  سال.   ٣۴استاد،  مهزاد: خانم

د و  در  جادیو ا   ییدر آن جدا   دی داشت   شما هم سهم  د یاز همسرتان جدا شد  دیکن سال! خب اآلن فکر م  ٣۴  آقای شهبازی:

    ها؟نیا



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۴۰-۱مشار

  49صفحه: 

   به من توجه کند، ول  شهیبله، استاد. خب توقع داشتم از همسرم. توقع داشتم که من را خوشبخت کند، هم  مهزاد:  خانم

  .  اماست که بدانم اشتباهاتم چه بوده در آن برهه از زندگ  میآرزو شهیخب هم   متوجه شدم، نه. ول ادیز  م، یبو ادیاستاد ز

اشاالتتان    رید  دیخواه. شما مواقعًا افتادگ  ندی گورا م  نی تواضع، ا   ندیگورا م   نی. خب انی. آفرنیآفر  آقای شهبازی:

.  میبرطرف کن  م،یاشاالتمان را بشناس  م،یخودمان را بشناس  می که بتوان   میحالت را داشته باش  نیا   دیمان با. همهدی را بشناس

  با شما.    کنمم  . پس خداحافظ بایز  ل ی. ممنونم خمیتازدر رفعش ده اسبه م  د یگو که موالنا م م، یاگر بشناس

  به من. ممنونم.    دیکه وقت داد مرس   مهزاد: خانم
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  50صفحه: 

  خانم نرگس از نروژ و پسرشان ‐٢٠

  بخواند.  تان یشعر برا  ی یشهباز یآقا خواستپسرم م  نرگس: خانم

  . کنمبله خواهش م آقای شهبازی:

  .یشهباز یعشق: سالم آقا کودک

  ؟ 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

  . نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  عشق: الو بخوانم دوباره؟ کودک

  بله آقای شهبازی:

  عشق: کودک

  ؟ 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

  . بود، عال بله عال  با،ی ز لیخ آقای شهبازی:
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    ایاز استرال ال یخانم ل ‐٢١

  .زانی خدمت شما و همۀ عز سالم

  در طلب»   «تملق

را هم خودت خوب    نیو ا  دارم و سؤاالت  یگفتم طلب  . من هم به زندگمیکه داستان خرس را بخوان   دیاز ما خواست  شما

اجازۀ خواندن ادامۀ داستان را نداد و   تی ب   مین  ن یشروع خواندن داستان خرس ا ی را جز تو ندارم. در ابتدا  که کس  دان م

  دوا آنجا رود».  ،یصبر کن: «هر کجا درد جانیگفت هم 

جا که خودم جواب کار را کردم. از آن نی. من هم هم دیرا آگاه سازتا ما   دی پرسم   سؤاالت شه یاز جانم، هم زتریشما عز  یا

در نوع طلب    رادی ا  د یفرماموالنا م  م؟» یشوکار کجاست که زنده نم  راد ی : «واقعاً ادمیپرس   از زندگ  دانم، سؤاالت را نم 

عمر تلف    ست،یطلب ن  ختهیکه با تملق خرس آم  یدر نوع طلب است؟» طلب  رادیکه ا  ستی: «منظور چدمی است. باز پرس

  ؟»یایچه طلبار ، چه تملق  ت یراه معنو : «دردمی . باز پرسدیشما از من طلبار د، ی کردن است. شما طلب ندار

  در عاَلم مدد  رمردانندیش  
  زمان کافغانِ مظلومان رسد   آن

  )١٩٣٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مظلومان ز هرجا بشنوند  بانگِ
  دوند طرف چون رحمتِ حق م  آن

  )١٩٣۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی هاطلب  ی. شما مرا از براافتی  دینجات خواه  د،یخودم داشته باش  یتضرع و تواضع در برابر مرا از برا  ت،یکه مظلوم   جاآن

همۀ    دنی . شما تاب و ظرف ددیزن مهربان صدا م   تینهایظاهر ب به  خرس  با چاپلوس  تینام و نقاب معنو  ری در ز  ییایدن

زنده شدن به مرا    یدرد طلب برا  ن یکه به شما نشان دهم. پس بب   د یندار   جایخود به    نی ر یز   یهاهیها را در الآن تملق

  چون، ؟ییایدن  یزهای درد طلب چ ای یدار

  دوا آنجا رود  ،یکجا درد  هر 
  است، آب آنجا دود  کجا پست   هر 

  )١٩٣٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رو پست شو  دت،ی رحمت با آبِ
  خور خمرِ رحمت، مست شو  وانگهان

  )١٩۴٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  52صفحه: 

   واقع   زندگ  شاهیآن تواضع و تضرع و سجدۀ تو در پ  میبهتر بو  ا ی  ی و زار  ه یهم با تملق خرس است. اگر گر  ت یهاهیگر  تو

در تو صورت نگرفته باشد. اگر    لیتبد   نیو ا   و تو گرسنه بمان   د یاین  دیاو پد   ریبود، امان نداشت ش   خود زندگ   یو از برا

  صورت گرفته بود.  ل یتبد نی حال ااز معشوق بود تابه یو تنها درد تو درد واحد دور دنبو ن یتملق و دروغ   یطلب تو از رو

  دن ی ها، رقابت، حسادت، تکلف، رسدست زدن  ، ییشدن، مشهور شدن، خودنما   شدن، کس  ده ید  ی که برا  ییایطلب دن   درد

  با تملق خرس تو. استیباشد در اصل طلب دن   تیشدن به نام معنو  ر یام  ایو   کس   ای ی زیبه چ

  کرد؟»   دی : «پس چه بادمی پرس

  به کعبۀ لطف پر تان نم ور
  گربر چاره  چارگ یکن ب عرضه
  )١٩۵٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است  یاهیسرما  یقو  ه،یو گر  یزار
  است  یاهیدا  تر یقو ،کلّ  رحمتِ
  )١٩۵١ تی دفتر دوم، ب ،ینومث  ،ی(مولو

  جو بودو مادر، بهانه هیدا
  شود  انیآن طفل او گر  که ک  تا

  )١٩۵٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

د یحاجاتِ شما را آفر  طفل  
  د یپد رشیو شود ش  دیبنال  تا

  )١٩۵٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مباش  یزاری: اُدعوا اله، ب گفت
  مهرهاش   یرها ی بجوشد ش تا

  )١٩۵۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نهفته در جان تو از هر طرف روان شود. انوس یمهر من به اق یرهایبله ش  ریش  ی خودم کن تا نه  ی تضرع از برا  پس

  چطور آن را از تملق پاک کنم؟»  اموزم؟یرا چونه و از که ب  : «طلب واقعدمیپرس باز

  داشت.  ق یکه او درد طلب حق  اموزیب م یدرد طلب را از حضرت مر دیفرماموالنا م  دفتر سوم حضرت  در
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  53صفحه: 

  ست و درد بوده م یمر   ازین آن
  سخن آغاز کرد  چنان طفل که

  )٣٢٠۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دن  میمر  حضرت از به  بعد  داشتن همسر  ع  ایبدون  م    س یآمدن  باز  قوم خود  نزد  او    دانستو م  گرددبه  به  او  قوم  که 

او   یهاحرف دنی گوش نامحرمان تاب شن  داندچون م  شودحال دچار اضطرار م  ن یناروا خواهند زد، پس در ا  یهاتهمت

  دی خداوند پد  ر یش   آمداو م    قی تضرع که از طلب حق  ن یبرهد و با ا  م یعظبهتان    نیا   ر یتا از ز  کند را ندارند. پس تضرع م 

  . زدی گرم خای از بهتان زل که با سخن گفتن کودک  وسف یهمانند   دیگودر گهواره سخن م س یو ع  شودم

  دوا آنجا رود  ،یکجا درد  هر 
  نوا آنجا رود  ،یکجا فقر  هر 

  )٣٢١٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کجا مشل جواب آنجا رود    هر 
  آب آنجا رود   ستکجا کشت  هر 

  )٣٢١١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آور به دست    کم جو، تشنگ آب
  بجوشد آب از باال و پست   تا

  )٣٢١٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  طفلِ نازک گلو دینزا تا
  او؟  ر یروان گردد ز پستان، ش  ک 

  )٣٢١٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  فصل چهارم: هیمافهیف

که هست، تا او را دردِ آن کار و هوس و عشق آن کار در   یرا راهبر است در هر کار  ست که آدما  درد

خواه آخرت، خواه    ا،ینشود، خواه دن  سر یدرد او را م  یاو قصد آن کار نکند و آن کار، ب  زد،یدرون نخ

نشد قصد آن درخت   دایرا دردِ زه پ   می . تا مر رهیخواه علم، خواه نجوم و غ  ،خواه پادشاه  ،بازرگان

  بخت نکرد... 
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  54صفحه: 

و اگر درد نباشد   دیما بزا  سیشود ع  دای. اگر ما را درد پمیدار  سیع  یاست و هر    می همچون مر   تن

  . ونددیکه آمد باز به اصل خود پ هم از آن راه نهان سیع

  فصل چهارم) ه،یمافهیف ،ی(مولو

  مرا؟   جاودانگ   ای   خواهم   ایدن   ی ری. حال تو ام بخشم به تو م   آنچه مرا بخوان   ی . پس برامرا تا اجابت کنم شما را  د یبخوان 

  فصل پنجم: هیمافهیف

سخن ادراک    یآنکس است که او بسخن محتاجست که ادراک کند، اما آنک ب   ی سخن برا  نیالبته ا  و

و   کندآنکس که ادراک م شیهمه سخنست پ  هانیها و زمچه حاجت سخنست آخر آسمان  یکند با و

  . ونُیاز سخنست که کن فَ دهییزا

  فصل پنجم) ه،یمافهیف ،ی(مولو

هزاران بار سجدۀ شر بذار و    یرا چطور جبران کنم؟» روز  ات همه مهربان  نی: «ادمیآخر پرس  در

. دمینشن  سخنیبه از ب  و سخن  دمی ند  چراغ  از خاموش  تر روشن   که  ز،امویرا از بزرگان ب  خاموش

  . دمی در پوش یسوت شدم و صدرۀ صابر  یساکن سرا

  ) بسطام  د یزی ذکر با اء،یبه عطار، تذکرة االول  منسوب(
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  55صفحه: 

   ٢٠خانم نرگس از نروژ، ادامه   ‐٢٢

  :٩۴٠کوچ از برنامۀ  یاخالصه

     ما فردا پر از شر شود شهِر
     تر شودست، ارزانارزانَ شر 

  )٢۵٢٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

سعادت را    نیا   زندگ  کهنیاعالم کنم، از ا  یمعنو  ارانی  خود را به داشتن گنج حضور و  یشرگزار  خواستمم  امیپ  نیا  در

طور دست من را گرفت  چه  زندگ   نم یبم   کنم خود را نگاه م   از» یمن کرد که عضو برنامۀ گنج حضور باشم. «چاروق اَ  ب ینص

  برد.    شیبه قدم پو قدم

ممنونم. از تمام    د،یری گدست ما را م    و مهربان   یو با صبور  دیدر برابر ما فضاگشا هست   که نیاز ا  ن، ینازن  یشهباز  یآقا

  شان،. از تمام کودکان عشق ممنونم که با ارتعاش عشق آموزمتکشان م تک  یهاغامیکه از پ   کنمتشر م   یمعنو  ارانی

  ام.آمده ایعصر به دن ن یسپاسزارم که در ا  از زندگ   دهند،م  هیآرامش را به ما هد 

  رین جمله خبدْهم تو را م م،یکاف
  ری غ یِاریواسطۀ  یسبب، ب یب

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

  دهم  یر ینان تو را س یب میکاف
  دهم یر یسپاه و لشرت م یب

  )٣۵١٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دهم  نیبهارت نرگس و نسر  یب
  دهم  نیکتاب و اوستا تلق  یب

  )٣۵١٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  داروت درمان کنم یب میکاف
  کنم دانیرا و چاه را م گور
    )٣۵٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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   مصطف  شِیقربان کن به پ عقل، 
   ام کف گو که اله الهیحسبِ
  )١۴٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ییرا در خود شناسا » یری«زح  ستم یس  نداز،یپندار کمال را ب   ذهن  ر یشو، تصو ب  ه یشو و فضا را باز کن و از جنس اول عاشق

  نباش.   هادگ یدستورات همان  ریکن و اس 

را کنار بذار و    کاهل  خودت تمرکز کن و   ی. روییا ینظم خرد کل ب   ریز   جیتدر کن تا به  ییمشو و دوباره فضاگشا  دینوم

کن. مواظب و ناظر    افتیها را درآن  ام یکن و پ   یی. بله فضاگشانیرا مسئله و دشمن نب   هاتیکن. اتفاقات و وضع  ر یی تغ

  نرو.   ت یبه مالمت و حس عدم مسئول  ن،نک  جادیباش و غم و غصه ا » یری «زح  ستمیس

  سببیب   یم را رها کنم و به شادغ ارانهیلحظه فضا را باز کنم و هش بهبه من کم کن جزو کوران نباشم و لحظه  زندگ  یا

  . ییبرسم، با صبر و شر در نور فضاگشا

  یاریرا انکار کن؛ تو امتداد هش   ذهن من  اَمن خود خارج شو و کار کن و زحمت الزم را بش و حس ناتوان  پارک ذهن   از

  نزن.   ض ینچسب و خود را به مر زهایفضا را باز کن و به چ  ، هست

و کوتاه آمدن   حالت عذرخواه زندگ  یهاروا بدار. در تمام جنبه ران یرا به خود و د   توهم «داشتن» خارج شو و زندگ از

  کن.   عذرخواه و صفر بودن داشته باش و به آسان

شناسا  با و  همانرنجش  ییصبر  و  ب  ییرا شناسا  هادگ یها  درحاندازیو  برد،  محور خودت  باز کن، حول  را  فضا    کهل. 

  است. رونتیعاشق بودن تو انعکاس ب )رِ؟ی (تصوو  یندار  ذهن من

و تمام   کندبدون دارو ما را درمان م  و زندگ   میندار  ذهن  یهابه کم من  ازیاست و ن  کاف  مانیکردن مرکز، برا  عدم

  .  رانهایدرد هش ، ییشناسا  دن، یگداشتن، با صبر و د ی. با صبر و انرژکندرا خوب م  مانیدردها

  . ریشده را ب گشوده  یو فضا را باز کن و عقل فضا دهد م  که زندگ  عقل   شیرا قربان کن به پ ذهن عقل من پس
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  57صفحه: 

  از نجف آباد  دا یخانم آ  دخترشان خانم  فرخنده و ‐٢٣

  خانم فرخنده:

  یی سازدر آخر زمان کرد طَرب اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  ۀجمل

  یی نکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا
  )٣٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   که ذهن سع  م یتر ندار عاقل  کند. از فکر  یسازنشان دهد و افسانه  ی را جد  ز یخودش همه چ  یبقا  ی مجبور است برا  ذهن

  دهد.  ش ینما  یما را در نظر ما جد  اساسِیو ب  دهیبا اتصال تندتند افکار پوس کند م

ها  فروش آن  ایو    غ یتبل  ق یکه ما را از طر  کندم   دیمثل خشم، رنجش و ترس و مقاومت تول  یاکنندهذهن محصوالت مسموم 

در    ایبه ما پاداش و مزا   ترشیفروش خشم و واکنش ب  یو برا  کندم   غی. مدام تبلدهدخود عادت م  داتِیتول  نیا  دِ یبه خر

م  ن  ردی گنظر  را  ما  برا  فرستدم   رانید   نیب   ابیبازار   یعنوان  به  زی و  و    میکن   دای پ   یمشتر  شی که  دادوستد خشم  که 

باش  جانات یه داشته  را  وب میمخرب  تماماً مخرب  ذهن  تنها هست  موقع   است.  حت  تیف یک ی. محصوالت  با    م، یهم که 

و شروع به    میر یگرا در نظر م در ذهن شخص   لیدلیب  عنی  کند، م   تیدر ما، واکنش ما را تقو   دشمن فرض  یقراردادن  

  . میکندر ذهن م  یواکنش و دردساز

  ی ذهن است که با جد  تِیخاص  ن یندارد. پس  ا  یبا ما کار   کس  میبپرس  م،یاز ذهن برو  رونیب  یایکه اگر در دن  درصورت 

کند. ذهن   یسازو مسئله ند یبب کند. مسئله  یو مانع ساز ند یکند.  مانع بب  یسازو دشمن ندی دادن افکارِ ما، دشمن بب نشان

  ن یا  د یما با  ییقرار دهد، که در جا  وبیمع  لیس   یما را در    کندم    سع  جاناتی نشان دادن تمام اتفاقات و ه  یبا  جد

  م، یها واکنش نشان ندهندر مقابل واکنشِ آ م یبه خود مواجه شد  رانیاگر با واکنش د  عنی. میرا قطع کن وبیمع  لیس

در من هست که سبب واکنش و مقاومت     علت   ی حتماً    ن ی. ام یواکنش را در خودمان جستجو کن   ن یعلت ا   م یفضا را باز کن 

  در مقابل من شده است.آن فرد 

زنده    یبرا   است که زندگ   ییهایباز  ن ینشان دادن تمام ا  و واقع  یساز  یذهن  بر.حسب جد   که اساس و طراح  م یبدان 

است    ندارد و تنها حالت   غیبه تبل  ازی. که ن است  تیف یشده  خودِ کگشوده  ی. در مقابل فضاکند م  کردن ما به خود طراح 

از طرف زندگ    ن ی. به استین  و شوخ  یشده، همه جز بازگشوده  یفضا   ن یا  ر یغ   رچه. و هدی آ   به حساب م  یجد  که 

ما را    یهاشده باشد که کوه دردها و غمگشوده  یمان به فضابله توجه  م، یتوجه نکن   سازدذهن که از کاه کوه م  تیخاص

  . کندبه کاه م   لیتبد 
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  58صفحه: 

وجود ندارد و   یاندهیگذشته و آ  می. اصال جالب است که ما بدانکنداستفاده م  ندهیاز زمان گذشته و آ  ذهن من  :دایآ  خانم

  لحظه است.  ن یهم  زیهمه چ

که    ی زیتنها چ  م؟ یندار  وجود دارد چرا ما به آن دسترس  یاندهیاگر آ   م؟ یندار    گذشته وجود دارد چرا ما به آن دسترس   اگر 

ند لحظه  در آن نفوذ ک  تواند نم  ذهن که من  یی تنها جا  میکامل دار  اریو اخت    وجود دارد لحظۀ حال است که ما به آن دسترس

  حال است.

بود که مرد. اما ما هنوز    را به لحظۀ بعد داد. گذشته همان لحظه حال  شیبود که گذشت و جا  گذشته همان لحظۀ حال 

تنها    میکه ما در آن هست   یالحظه  ن ی. ا میکش و نسبت به آن درد م   م یارا در ذهنمان نگه داشته  مرده و توهم    ر یآن تصو 

که    یالحظه  ن یهم   حت  میدانو اصال نم   میهست   مانندهی . ما نگران آمیدار   ترس دارد و ما به آن دس  است که وجود  یزیچ

  م یکه در آن هست   یالحظه  نیهنوز ا    وقت  م یباش  مان ندۀی نگران آ  دیلحظات قبل ما است. اصال چرا با   ندۀی آ   م یدر آن هست

  . میشناسم   درستبه

  امدهیکه هنوز ن ندهی غصۀ آ ران،ید یهاغصه ذهن خودش مراقب خودش خواهد بود. ما در من ندهیآ  م،یمراقب حال باش 

  جادیدرد و غصه ا  یزی را دارد که از هر چ  نیا   تیقابل  ذهن من  عنی  نیا   م،یخوررا هم م   ستی ن   یامشخص شده  زیچ   یکه  

  کند. 

  که در آن نور خداست   مان
  و مستقبل و حال از کجاست  ماض

  )١١۵١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و مستقبلش نسبت به اوست  ماض
  که دوست  یپندار زندیچ  ی هردو

  )١١۵٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  59صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقاخانم زهره از کانادا با  ‐٢۴

در همان راستا    ول  ست،یخواندند ن  الیکه خانم ل   متن   کنمفکر م   ییبای آماده کردم، البته به ز  متن   یمن    یشهباز  یآقا

  . دیاگر اجازه بده  است

ز  باست،ی تان زمال همه   آقای شهبازی: دارد. هم  ییبا یهرکدام  را  زندگ   نیخودش     است، گفتار هرکس  نیهم هم  لطف 

  دیینبود. بفرما باینداشت، ز   ده یبند، فا خواهدم  یطورنیا   ذهن که من  شدند خودش را دارد. اگر همه مثل هم م   ییبایز

  . کنمبله خواهش م 

  زهره: خانم

  را داشتن است.   یزیچ  یآرزو ای«خواستن» و    معن «طلب» در فرهنگ لغت به مفهوم

لحظه   نیما در ا یاریهش تیف یبا ک  م یارتباط مستق ست،یو طلبمان چ میهست یزیخودمان دنبال چه چ ما در زندگ  کهنیا

  دارد.

که در    ی و لذا هر خواسته و طلب  کند کار م  جسم   یاریکه ذهن ما درواقع با هش  م یهست که ما متوجه بشو  نیگام ا   نیاول

ل بذهن خواستۀ من ردی قالب ذهن ش است و با منظور اصل   .ما منافات دارد  

   اگر در بازۀ زمان میکن . مثال ما فکر م کندما مطرح م یها را در قالب زمان و مان براها و طلبعموماً خواسته ذهن من

  تر خواهد شد. ما به  زندگ  م یاوریدست ب به خاص  یامانات ماد نده یچند ماه آ 

  میآور را م   ل یها و دالهستند و ما با ذهن خودمان سبب   ذهن  یهاعموماً تابع علت و معلول   ذهن من  یهاخواسته  ن یهمچن

  هاست.  علت ی سر ی  ل یبه دل می ندار  اگر زندگ  میکن   هیکه توج

از فضا شل گرفته  شدهشرط  یالوها  یاست که عموماً بر مبنا  نیا   ذهنمن  یهاخواسته  ژگ یو  نیسوم   ی اند و اساساً 

  .  دی آشده نمگشوده

 ی هاخواسته  ن ی. همچنرندی گشل م   رانیاست که عموماً براساس توقع از د  ن یا   ذهنمن  یهاخواسته  ژگ یو  نیچهارم

  دارند.  دانممن م  ت یو ماه ندی آما م   یهااز دانسته ذهن من

  ایدن  نیدر ا    که چندصباح  می اآمده  ایکه به دن  میجسممان هست   ن یما هم  م یکه ما فکر کن   شود باعث م   جسم  یاریهش

. پس ما  میبرو   ایدن نیو بعد از ا  میباش  یآدم خوب   حت ایو  م،یداشته باش ییعمر چندساله دستاوردها ن یو در ا میکن  زندگ

  دوروبرمان.    یهاو خوب و بد کردن اتفاقات و آدم  در زندگ   شتریهرچه ب   ماناتبه رفاه و سواد و ا  یاب یدست  شودطلبمان م

  . کنداشاره م  ذهن من  یهاخواسته نیبه هم   د،ینخواه  از کس  یزیچ  دیگو که حضرت موالنا به ما م  زمان  ن یبنابرا
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  60صفحه: 

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

  )٣٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

حضور   یاریهش   و اندک   میستی ن   مانذهنو من  جسم  یاریهش  نیکه ما ا   میشوم   داری ما به کم بزرگان ب   که وقتآن  حال

  مان صلما به طلب و منظور ا  نی. بنابرا م یعمق دار  تینهایو ب  میکه ما امتداد خدا هست   میشو متوجه م  م،یکنرا تجربه م 

  .  میبرم  یپ   در زندگ 

  م،یکنرا تجربه م   نندگ یو آفر  تی و خالق  سببیب   یو شاد  می بر م  یاصل خودمان پ   نیحضور به ا  یاریما با هش  کهزمان  

که ما به    کندحضرت موالنا به ما کم م   دارکنندهیب  ات ی. درواقع تکرار اب شودعوض م    ما هم در زندگ  ت یبالطبع اولو

  .  میو متعهد باش اریخود و مرکز عدم هش صللحظه به ا   نیو در ا  م یخواب ذهن فرو نرو

  م،یده را به مرکزمان نم  هادگ یو اجازه ورود همان  میکنلحظه فضا را باز م  نیو ا  میکنم   ما مرکزمان را خال  کهزمان

شدۀ درون  گشوده  یفضا  تینهایو عمق ب   تیجاست که به اهم در ما شل گرفته است. آن  جاست که درواقع طلب اصل آن

خدا را خواستن،   ر ی«از خدا غ   واقع  جاست که معن . آنشوندما کمرنگ م  ی کم براکم هادگ یو همان  م یبرم  ی خودمان پ 

از    هادگ یراندن همان   هینقطۀ آغاز طلب است. به حاش  ن یو ا  کند، م  دای پ    ما معن  ی کاستن» برا   است و کل   ظن افزون 

  . حظهلبهصورت لحظهمرکز، عدم نگه داشتن مرکز، و تعهد به مرکز عدم و گشودن فضا به

خودمان    یوجود  قت ی درواقع قدم در محدودۀ حق  م، یکنشدن را در خودمان لمس م   ل یتبد  ل یطلب اص  ن یما ا  که زمان   و

  . میکن و هر لحظه بابتش شر م مین یبدرونمان را م ت ییجا هست که جلوۀ خداو آن مینهم

حضور و احساس    یاریحفظ هش  ی ما برا  تیطلب ماست و اولو  ن یو ا  آورد وجود مبه  ز یدر ما پره  ل یطلب اص   ن یهمچن

  مانذهنکه برخاسته از من  ییکه ما دست به کارها  شودم   نی هست که مانع از ا   مانیاریهش  ت یفی ما در مقابل ک  ت یمسئول

  است.  زیهمان پره  ن یو ا میهست بزن 

ما    . طلب واقعشودم    ذهنمن  یهاخواسته  یارضا  یاز طلب ما برا  تریقو  تر قیعم  یاری به هش   ی اب یدست  ی ما برا  طلب

عنوان  لحظه تعهد به مرکز عدم را به  ن یما صددرصد و در ا  کهنیا  ی برا  شودمحرکۀ ما م  یرو یشدن است که ن   ل یتبد  ی برا

  ن یدر ا  یزیچچی که ه  میو البته بدان   میباش  داریراقب و بهر لحظه م  پاسبان  لو مثا  میری خودمان در نظر ب  اصل اول زندگ 

  . ستیما ن  یاریهش  تی فیتر از ک لحظه مهم

  توانندنم  ریو د  بازند ما رنگ م   یبرا  ر یاتفاقات د  ن یاول و آخر ماست، بنابرا  تیلحظه که تعهد به مرکز عدم اولو  نیا

  ما را ببلعند.  یاریهش
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  61صفحه: 

جسممان به کمال   ن یو قرار هم نبوده که در ا   م یستیجسممان ن  ن یکه ما ا   دهد را م    اگاه  نی ماست که به ما ا   ل یاص  طلب

  م،یو ما امتداد خدا هست   میدار  تینهایکه ما عمق ب  کندنکته باز م نیلحظه به ا  نی. طلب ماست که چشم ما را در امیبرس

  کمال ماست. ن یو ا میمتصل بشو  جهاننیبه عقل کل ا   میتوانو م  م یما فراتر از زمان و مان هست 

.  دهدلحظه با عدم کردن مرکز رخ م   ن یو کمال ما در هم   می . ما امتداد خدا هست میلحظه کامل هست  ن یما ا  ن یبنابرا   پس 

باغبان    و مثل پاسبان و   میباش  جاناتمانیکه ناظر افکار و ه  دهدرا م   آگاه   ن یلحظه هست که به ما ا  ن یطلب ما در ا 

  ما را ببلعد.   یاریو هش د یا یما باال ب  رد  جانی و هر ه یکه هر فکر   میاجازه نده   زندگ
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  62صفحه: 

   یشهباز یشهر با سخنان آقا ن یاز زر تایو خانم  ارایو خانم ت نیخانم زر ‐٢۵

  ی ریشو و عاشق شو بذار زح عاشق
  ی ر یآخر تا چند اس یابچه سلطان

  )٢۶٢٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ذهنمن  ر ی اطراف و اجسام، خود را اس  یزهای با چ  شدن تیهوبا هم  میجهان گذاشت   ن یپا به ا   که وقت   م یبود  یابچه  سلطان  ما

و    میو هر بار که به ذهن رفت   می و خود را گرفتار درد و رنج کرد  م یخودمان را فراموش کرد  الله فةی و خل  ن ی و جانش  م یکرد

  ی را برا  یری و زح  میخودمان را فدا کن   میحاضر بود  و حت   میدی به آن موضوع جنگ  دنیو با چسب  م یپرداخت  در آن به موضوع 

ترس از     ذهنو چون من   ذهنترس در وجودمان کاشته شد و چون من  ی ریو به دنبال آن زح  م یخودمان به ارمغان آورد

  . ترسدشدت م را از دست بدهد به هادگ یهمان  کهنیدادن دارد و از ا

قدرت،    نیتر شیو ب   ن یبهتر دادن است. که  شده قدرت و شجاعت از دستگشوده   یدر فضا   ذهن نقطه مقابل ترس من  ول

شناخته شود و   خواهدم   شهیشدن دارد و هم  ترس از ناشناخته  ذهن من  نیو همچن   هاستدگ یدادن همان قدرتِ از دست

  ذهن در لجنزار من  تر شیب  م، یفکر کرد   تر شیو هرچقدر ب  م یکن  هادگ یفکر در مورد همان   ی تا هزار و    کند ما را وادار م

  لیاشتباهات تبد  ن یتا ما را به سمت گناه و مالمت کشاند و تکرار ا  میبرداشت   قدر قدم را اشتباه و آن  میشد   جیو گ   میفرورفت

  شد.    ذهنمن ی به عادت و سوخت برا

  ی زی ه نه مخالف چاست ک  نیا  ییدرونت را باز کن و راز فضاگشا  یفضا  عنیشو، عاشق شو،    عاشق  دیگوموالنا م   حال

. مر نه میو انتخاب کن   یاب یمقاومت ارزش  کهنیبدون ا   میباش  ذهنگر مننه طرفدار و موافق، فقط ناظر و مشاهده  میباش

  از طرف اوست؟   رسدبه سمت ما م   یریهر خ  کهنیمر نه ا  م؟ یما از امتداد خدا هست  کهنیا

شده است. پس  گشوده  یاز همان فضا مین یبم  رانیکه در د  یهر خوب از همان مرکز عدم است و  میکه دار یصفت خوب  هر

   نظر خرد و نظم زندگ  ریو خود را ز  میسرزنش نکن  م،یمحوم نکن   م،یقضاوت نکن   م،ینشو  ریدرگ  م، یهمانند او بحث نکن

  . تمام شد استاد.دهد سرِ خود را از دست م طلبدم  راعشق  که. کس میو عشق بورز میعاشق شو م، یقرار ده

  هم هست صحبت کند؟   ی ری. خب کس دنی آفر  با،ی ز لیخ آقای شهبازی:

  هم هستند.  ارایبله استاد ت  :نیزر خانم

  امروز؟   ستین   تای  ارا،یبله ت آقای شهبازی:

  هم. شان یبله هستند ا  :نیزر خانم

  ن یخود من از ا  ن یخودشان ع  ی کنند. برا  ل یتعط  خواهند ما را م   نس ی زی ب   ر یشما د  یهابچه  ن یا   د، ییبفرما  آقای شهبازی:

  هستند.   ونیزی خودشان تلو ر،یدارند د  زی چشماره دارند، همه دانمها دارند و اسم دارند و نمپنجره
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  63صفحه: 

  ممنون استاد، از لطف و زحمت شماست.   :نیزر خانم

  دین یبتشر کنم از زحمات شما. م   خواستم ممنونم. از شما ممنونم م  باست،ی ز   لیبله خ  باست،ی ز  لیخ  آقای شهبازی:

  کنند،را هم خودشان درست م   هادئویو  ن ی. ممنونم واقعاً. ارند ی نظ یب  تایو   ارایت   نیکه زحمات شما به بار نشسته. واقعاً ا

    ست؟ین

  .  دهدانجام م  ارایرا خود ت  شیکارها ه یبق  ول رمی گم  لم یف شانیبله استاد من فقط از ا  :نیزر خانم

ساله ها هفتهرحال ممنونم از شما، آن. بهکنندکار م   ل یخ  کنند، کوشش م    ل یخ   لیخ   لی خ   لیبله بله خ   آقای شهبازی:

زحمات شماست، خواستم فقط    جۀی نت  خوانند و عمق م   ییبا یز   نیبه ا   یهاشعر  دهند، کارها را انجام م  نیا  سالهازدهیو  

  تشر کنم از شما. 

  ممنون از شما استاد، از موالنا، از برنامۀ خوب شما.  :نیزر خانم

  :ارایت  خانم

  کن  پندار مردم آشت کنون 
  میما چون مردگان میدر تسل که

  )١۵٣۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

شدن    میکردن و تسل  آشت  یبرا  یفرصت خوب   میتا زنده هست   که درحال  م،یکن نم   آشت   رانیبا د  میها تا زنده هست انسان  ما

آن وقت    ردیآن شخص بم   م،ی که تضاد داشت   ما با آن کس   . وقت ردی گکردن م   ما را به زندگ   یجلو  ذهن و درد من  میدار

  .میشو واقع  میتسل  میتوان داشتم. پس ما قبل از مردن م وستش د لیخدا رحمتش کند، واقعا خ مییگوم

  ای  ی . اگر ما به انرژرانیکردن با د   آشت  عن ی  واقع  م یتسل  جه یما کار کند. نت  یرو   زندگ  م یلحظه و بذار  ن یبه ا   م ییایب 

  . میرا ببخش  ر یهمد  میتوان م   آمدست، پس ما به راحت  رون یب  ذهنکه کامال از من  مین یبم  م یزنده بشو یاریهش

  میبدان ر یدیتا قدر  ایب
  م ینمان ر ی دیتا ناگه ز  که

  )١۵٣۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  قل اعوذ و قل هو اله  فسون
  مینخوان ر ی در عشق همد چرا

  )١۵٣۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  .  تمام شد استاد

  . نیآفر ن،ی . آفربای ز لیخ آقای شهبازی:
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  64صفحه: 

  ممنون استاد.  :ارایت  خانم

  .دی کن مقدار معن  ی را   هانیاعوذ و ا نیا  د،ی درست کن دئویو دی بله، اگر خواست  آقای شهبازی:

  سالم استاد خداقوت.   :تای خانم

  د؟ یممنون، خوب  لیخ آقای شهبازی:

  ساله. هستم هفت تایبله.    :تای خانم

  .  ن یهست، آفر  عال  لیشما خ یهادئوی و نیخانم. ا  تایبله  آقای شهبازی:

  ممنون استاد.   :تای خانم

  . دیی ممنون از شما. بفرما  کنم،بله خواهش م آقای شهبازی:

  بخوانم.  تان یشعر از موالنا برا  ی خواستم  :تای خانم

  ی را گو که چو مستقر ندار قراریب دل
  یز چه رو سفر ندار   مستقر اصل یسو 

  

  به دم خوش سحرگه همه خلق زنده گردد 
  ی که دم سحر ندار  تو چونه دلستان 

  

  د یز تو نرو که گل  چونه گلستان  تو
  یشجر ندار   یکه  چونه باغ و راغ تو

  

  و ز مست یز خراب تو دال چنان شدست  
  ی هوس پسر ندار ییپدر نگو سخن

  )٢٨۴٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

را   هاتیب نی. ایخواند چقدر عال ،یخواند . چقدر هم عالباست یز  لیخ نیما، ا  یبرا  دیبفرست  دیبن  دئویو ی را  نیهم

   د؟ی کن نه؟ تکرار م  د یخوانم  ادیحتماً ز  دیخوان م  ییبای ز ن یبه ا

  . کنمبله، تکرار م   :تای خانم

  . ممنونم. دیخوان و خوب م راد یایب   قدرنیاست که ا  نی هم  یبرا نیآفر آقای شهبازی:
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  65صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐٢۶

  ر،یدرست کردند د   ون یزی خودشان تلو  ی . عرض کردم براتای خانم    کنند برنامه اجرا م  بایز   لیساله! خ هفت  تا یخانم    بله

  .  مییبو  دیبا  تایخانم  ونِیز یتلو ستین  تای  ونند،یز یتلو  ی   عنی

گنج    سد،ینوهم اسمش را م  ر یآن ز   گذارند، گل هم م  نند،ینش طرف م   نیهم دارند، ا  شانی ا  م،یکه ما دار  یاپنجره  نیهم

  .  کنندهفت ساله و برنامه را اجرا م تایضور، ح

  مییبو  م،یبرو  م یکن  ل یخالصه کارمان را تعط   نیا   د یما با  ره،ی و غ  ارایو ت   تایبا وجود خانم    رید    لیممنون واال. خ  لیخ

  .  بای ز ل یکارشان، خ باستیز  ل ی. خرید دی شما بن

را   اتیتکرار کنند اب  شان،یهاکنند که بچه یکار  یحتمًا   کنند،کار م  شانیهاکه با بچه ییها عرض کنم که آن  خواستمم

  ییوهاید یو   ها بعضموقع  بخواند. بعض  د یتان هنوز آن شوق را ندارد بخواند مجبورش نکن بچه  د ینی ب درست بخوانند. اگر م 

  د ین یبم  دفعهی بار    به او کم کنند، سه  تی ب   ی وسط     درست بخواند، مجبورند حت  راشعر    تواند که بچه نم  فرستند م

  . کنندبه او کم م

  ت ی. ب میاز قبل بشو  رتر یگسخت   کم   ی  ما ممن است   کهنی ا  ی برا د؛ ینفرست   که نیا   ای د،یای تان به شوق ببچه د یصبر کن  ای

فشار است،    ر ی ز  کند دارد مقاومت م   ای  خواندبه زحمت م  ای   خواندط متان غلرا بچه  ت یب   درست خوانده بشود، وقت   د یبا

  سپاسزار خواهم بود.  لیخ  دیکن   تی. رعادیشوتان ناراحت م موقع هم شما، هم بچه  نآ م، یما پخش کن م یتوانآن را نم

  �🔹🔹�دوم  بخشپایان �🔹🔹�
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  66صفحه: 

  یشهباز یخانم سارا از آلمان با سخنان آقا ‐٢٧

  در ذهن»   هاتیوضع  داشتن توهم «نگه

  :دیگوم  یاز دفتر ششم مثنو ٨٢٨ تیدر ب موالنا 

  ناتمام  قی حقا نیا دی نما زآن
  خامان بود فهمش حرام  نیبر  که

  )٨٢٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ها حرام است. آن یبرا  قیدرک حقا را یز کنند، ناتمام جلوه م  قیخام حقا یهاانسان یبرا

  ناتمام  قی حقا نیا دی نما زآن
  خامان بود فهمش حرام  نیبر  که

    )٨٢٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  . کندکردن ما اشاره م   زندان   یبرا  ذهنمخربِ من یهااز کارکرد یبه   ت یب   نیدر ا  موالنا

و دائم آن را در    م یناگوار است به آن بچسب  ای  ندیآخوش  مانیکه برا  تی وضع  ی آمده که بعد از تجربۀ    ش یتا به حال پ   ایآ

  م؟ یذهنمان مرور کن

را در ذهنم   هاتیکه من وضع  دهدنشان م گونهنیخودش را ا ذهن من زۀیست   یهااز جنبه  یکردم که   ییخودم شناسا  در

از من سرزده، تنها کارِ    رفتارِ اشتباه    ی . مثال وقت دارمدر ذهنم نگه م  خاص   رِیتفس  ی ها را با  بله آن کنم،تمام نم 

  ی   چسبد،ذهن به اشتباه م  ول   رم،یب  ادی  یزیاز آن اشتباه چ  کنم و  دای خود را پ   رادِیباشد که ا  نیا  تواندام مسازنده

  کند.   ری را تعم ری تصو نی ا  ندهی که در آ کند م  و سع سازدم  ده یدبیآس  ذهن  ر یتصو

  است که ذهن بدونِ ناظر دائماً به آن مشغول است.   یکه تمام نکردنِ موضوعات کار نمی ب م  کنم،دقت م وقت

  ناتمام  قی حقا نیا دی نما زآن
  خامان بود فهمش حرام  نیبر  که

     )٨٢٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

و    ایاست. ذهن دائماً گردِ ح را گرفته  پندار کمالِ انسان جلوِ کمال زندگ   را یغلط ذهن ناتمام است، ز  دِی به نظرِ د  قت یحق

  .  گرددم  ذهن  رِ یتصو  ی   ناموسِ بدل

  قت ی. حق میدرآور   زندگ    ق یحقکمال    ارِیو خودمان را در اخت  مییایب  ن ییو با تواضع از پندار کماِل ذهن پا   ارانهیهش   دی با  ما

  است.  نکردهاشتباه   وقتچی لحظه ه  نیا  تِی وضع جادِی. خداوند در است ین  اشتباه  وقتچی لحظه ه  نیلحظه است و ا  نیا
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  67صفحه: 

ناتمام هم به حضور زنده شدن   یکارها  ن یاز هم  یناتمام است.  ش یاز کارها یاریبس  نم یبم  کنم، به ذهن نگاه م  وقت

  رخ دهد.  ندهی که قرار است در آ داندم   تی است. او زنده شدن به حضور را هم وضع

  .سازدلحظه مسأله م ن یا ت یسازِ ذهن آگاه کرد. تمام نکردن وضعبه ساختاِر مسألهمن را نسبت ت یب   نیا

فکان»  که «قضا و کن  شودباعث م  نیکند. هم   ل یلحظه تحم  نیا   تِیرا به وضع   دانم»کنترل خودش و «م   خواهد م  ذهن

  رد.در ذهنش نگه دا  طور مصنوع را به تی پا گذارد و وضع ر یرا ز

آن را مثل    عن یکردنِ مسأله دارد. تمام کردنِ مسأله    ادیبه ز   ل یذهن م   را یاست؟ نه، ز   راحت  ن یتمام کردن به هم  نیا   ایآ  ول

   یبا شتاب    خواهدذهن م   ول  م، یفرصت مسأله را حل کن  نیو در اول  م یجدا کن   مان زندگ  ۀ یاز بق  شدهقسمِت سم    ی

  دهد.  میتعم  ماندگ زن  یهامسأله را به همۀ جنبه

بس   یبرا ه   ذهنبود که درک کنم من  دارکنندهیب  اریمن  تمام    لیم   چی من  با  برعکس  بله  ندارد،  تمام کردنِ مسائل  به 

  دارد.   زندگ رِید یهادادنِ مسائل به جنبه م یبه ساختن مسأله، نگه داشتن آن و تعم  لیم  شی هاابزار

را نبا  نی. ام یذهن را خاموش کن  یِسازموتورِ مسأله  ارانهیو هش   میباش  زیت   اریبس  دیاب  . ذهن دائمًا  میری کم بدستِ  د ی کار 

  لحظۀ ما را هدر دهد.  نیا  یِو شاد زندگ  خواهدم

  ناتمام  قی حقا نیا دی نما زآن
  خامان بود فهمش حرام  نیبر  که

  )٨٢٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

در حالت تمام و کمال    زندگ  لۀیوسلحظه به  نیما ا  یهاتی. وضع ستیناتمام ن   وقتچی فکان» ه«قضا و کن  دیگو م  تیب 

  .  میری را ب غامشیو پ میر یآن را بپذ د ی. ما باشونداداره م

  تی وضع  ی ها ما در  وقت  لی. خ میبعدش باز هم به آن مالمه فکر کن   د ینبا  م،یکن صحبت م   تلفن  با کس  مثال وقت   یبرا

  . شودما تمام نم  یو آن برا م یافتم  ر یگ

لحظه شل    نیا   تیکمال و تمام   یفضا  نیدر ا   توانندم   راتیی و تغ   د یجد  یهاتی. وضعرودو م   د یآم  ت یلحظه وضع  نیا

رندیب .  

 یسوو به  م یکن  اعتباریما را بشند ب   خواهند را که م   ییو فکرها  میوشو ده را شست  انمیاریدائماً هش  د یما با  ن یبنابرا

  .  میها جذب نشوآن

  م؟ یکنتمام م ند یآو چه ناخوش ند یآذهن خوش ی چه برا م،یکن را که تجربه م ت یلحظه هر وضع  ن یا ایآ

  م؟ یچسب ها م دائماً به نُت  ای م یهست رها و آزاد در دست زندگ ق یساز موس  یمثل   ایآ
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  68صفحه: 

    شوند؟ هر نفس نو م ایما و دن یهاتیکه ما، وضع میکن احساس م ایآ

  و ما  ایدن شودنََفس، نو م  هر 
  از نو شدن اندر بقا  خبر یب

  )١١۴۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  69صفحه: 

  یشهباز یاز کانادا با سخنان آقا سایخانم پر  ‐٢٨

  کنم. انیب  خواستمتا نکته از داستان خرس را متان سهاجازه با

  رحمت قناعت نکن.  یبر   است. ت ینهایاول: رحمت خدا ب  نکته

  اندر رحمت آمد تا به سر رحمت
  پسر یرحمت فرو مآ ا  ی بر 

  )١٩۴١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بر    یو از کار معنو م یحالِ خوب قناعت کن ن یبه هم  دی ما خوب شد، نبا  زندگ  ی و مقدار میدرد رها شد  یما از اژدها  وقت

  . میخدا زنده بشو ت ینهایبرود و به ب   نیکامال از ب ذهن تا من  میقدر کار را ادامه ده آن دیبله با م، یخود دست بش یرو

.  ردی مو شهوت حال خوب را دارد در گورِ تن م  کندکه به حال خوبش قناعت م   کس  دیفرما داستان م   ن یدر هم  موالنا

  .شودم  ت یبه خدا زنده شود نور خدا را در دل دارد و هدا  د یبا  داندکه م   نی بتنها انسانِ عاقبت

نیبعاقبت   نشانِ نورِ توست  
  گورِ توست    قتی حق  ،حال  شهوتِ
   )١٩٧٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

نماند.    باق  چ یآن ه  یو آثار و دردها  میو عال   ذهن من  عنی کار را ادامه بده که از تب و صفرا    قدرنیا  د یفرمام  نیچنهم

  . چش جهان را م  ن یر یتنها آن وقت است که ش 

  مذار از تب و صفرا اثر  چیه
  از جهان، طعم شر   یابیب تا

  )١٩۴۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .میخوش بنال د یو موالنا با کم از زندگ  افتیدر ی دوم: برا نکته

   لطف پر  به کعبۀ تان نم ور
  گر  بر چاره  چارگ یکن ب عرضه
      )١٩۵٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است  یاهیسرما  یقو  ه،یو گر  یزار
  است  یاهیدا  تر یقو ،کلّ  رحمتِ
  )١٩۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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.  میگر عرضه کنچاره  یخود را بر خدا  چارگ یب  د یبا  میخود رها شو  یهادگ یاز دست دردها و همان  میتواناگر ما نم   پس

و   یی فضاگشا عن ی  هیو گر  یزار ن ی. امیطلب کم کن  و از زندگ  م یکن ییفضاگشا م، یسر خم کن  م، یتواضع داشته باش   عنی

  . کندم چون رحمت خدا را جذب م یاست که ما دار  بزرگ  اریبس  ۀیتواضع سرما 

  ز درد؟   نال نم کم از خرس تو
  کرد ادیرست از درد چون فر  خرس

  )١٩٩١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

حداقل    م، یپر بزن  و به کعبۀ لطفِ زندگ   م یرها بشو  هادگ یکه از دردها و همان  میرا ندار   ن یزور ا   که وقت   کندم  هیتوص  موالنا

خوش باشد، نه   د یما با  دنینال  نیاست که ا نیتر ا . و البته نکته مهممیو از خدا طلب کم کن  م یبنال  میکه دار یدرد نیاز ا

  غرور و تکبر باشد.   یهمراه با انتظار و توقع از رو کهنیا

  هیسخت شده است، ارتعاشات درون ما بد است، ما    ذهنخاطر داشتن منکه دل ما به  م یو اعتراف کن  م یکن   از یاظهار ن  د یبا

دل مثل سنگ شدۀ ما را نرم کند، و ناله ما آنچنان خوش    ن یکه ا   میو از خدا بخواه   شود،م  رانید   غم و رنج و ناراحت

  . ردیها قرار ب بشود که مورد رحمت خدا و انسان

  ما موم کن   دلِنیخدا سنگ یا
  ما را خوش و مرحوم کن  ۀنال 

  )١٩٩٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یلو(مو

  خودمان. ذهن بر بزرگان باشد، نه بر من د یسوم: اعتماد ما با نکته

  دهد را پند م   کندم   دوست  اش، ذهنمن  عن یکه با خرسش،    عارفِ خردمند بارها انسانانسان    ی داستان خرس،    در

 گفتم    عنیبر خرس بود.    شیفرد به انسان خردمند بدظن بود و تمام ظن و گمان ن  نینکن. اما ا  که با خرست دوست 

  . کندم  یعارف دشمن من است و با من حسود نیخرس دوست من است، و ا  نیا

  از خُبثِ سرش  چیه  آمدین خود
  اندر خاطرش  ،یگمانِ ن ی

  )٢٠٣٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شین ظن   ملج  بر خرس بود  
  مر مر خرس را همجنس بود او

  )٢٠٣۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  رهاندم   یکه ما را از خطر  می شنو از موالنا م   کالم    باشد که وقت  نیهم   یها در راه معنوپرتگاه   نیتر از خطرناک   ی  دیشا

خود و    ذهن و در عوض به من  میدهخود را نگه ندار، ما به آن صحبت گوش نم   ذهنمن  اینشو، و    دهی همان  دی گوو م

  . میروم   شیها پو طبق آن م یکنخود اعتماد م  ذهن  یهابرداشت

از    یاکه از مجموعه   ذهنگاوِ من  ن یا   وقت  دیفرما و م   آوردرا م   یسامر  و   داستانِ خرس داستانِ موس  انۀیدر م  موالنا

 یگاو  ن ی. چطور است که چنمن هست   یتو خدا  و گفت   یآورد  مانیکرد، تو به آن ا   ییتو بافته شده، سروصدا  یهادگ یهمان

  ! ؟کن ش م آوردرا م  زندگ امیکه پ   چون موس لو در رسو ، دان م  ییخدا  ستۀیرا شا

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟  نی زر گاوِ
  همه رغبت شفت   نیرا ا کاحمقان
  )٢٠۵٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  را به الف  ییخدا دی شام گاو
  صد اختالف؟   چون من رسول در

  )٢٠۴٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بود از داستان خرس.   نکات ،یشهباز یممنونم آقا  لیخ

  داستان خرس.   نیبه اراجع  د یشما سه ساعت صحبت کرد دانم . م عال  عال خانم عال سای. پربای ز لیخ آقای شهبازی:

مهم است؟ ول  قدر نیداستان خرس چرا ا  د ییبفرما   اوال   ل یخ  د یهم که امروز گفت  یزی چ  ن یا  واقعاً   د ییایبود، باز هم ب   د یمف

  واله! میبله باالخره ما هم بفهم  دی بده حی وضوح به ما توض ن یبه ا  دیکه در آن سه ساعت گفت   آن نکات

  .  دهم را ادامه م ن یا ری شاءاله در جلسات دچشم ان  ی چشم حتماً. به رو ،یشهباز  یآقا د یدار اریاخت  :سایپر  خانم

   یمثل ما. که    ایمثل من هست    یافراد  یبرا  کهنیخاطر ابه  دیشا  نیداستان خرس مهم هست ا   قدرنیحاال چرا ا  کهنیا  و

ما خوب    یهازندگ   د یو شا  م یهست که با گنج حضور هست   و مدت   م یرفت  ش یو با موالنا پ   م یکار کرد  ت یمعنو  یرو  مدت 

  شده. 

بزرگ    ذهن من  نیا    عنیافتاده بوده،    ر یهان اژدها گ در د  خرس  ی که    شودشروع م  یطورنیداستان خرس ا  ن یابتدا، ا  ما

ما    د یباال، گنج حضور، شما، آمد   یاریموالنا، آن هش   ،یرمردیحاال ش  . ولبردهم   نیو از ب  دهیکش و دردها داشته ما را م 

ا  از  بده  نیرا  اژدها نجات  متوقف    جانیا  د ینبا  خوب شده، ول  هاتیمقدار خوب شده، وضع   یما    زندگ   و.  دیدهان 

  . میبشو
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متوقف نشو.    جا نیا   که اآلن حال تو خوب هست ول   عنیشهوتِ حال است،    نیا   د یگوم   کند موالنا اشاره م   ن یهم    عنی

  چی ه  ریکه از صفرا، تب و صفرا، د  گفتکه م  حالت  نیاز ا  چ یه   ریبرود و د  نیکامال از ب  ذهن که من  یجلو بر  دیبا  قدرنیا

  .  میزنده بشو  خدا تینهایما به ب   عن ینماند.   یاثر

خرسِ    ن یبا ا کهنیا  ای. میو ادامه نده   میوسط کار بمان   نینکرده ما ا یکه نکند خدا  کندم   دای پ  تی اهم   لیخاطر خ  ن یهم  به

که    میکن و فکر م  رساند ها هم به ما منفع  یسری  دارد  شده،   مهربانخودمان که  ذهنبا من  م، یکن  خودمان دوست

  . میداشته باش هاشرفتیپ  یسری  ایدن  نیکه در ا   کندم   مقدار هم کم  ی  ستین یبد   ذهن هم من  لیخب حاال خ

  . میوسط راه بمان  نی ما ا ستی و قرار ن دهد ما را به کشتن م  تیبا خرس در نها  که نه، دوست  م یمراقب باش ول

  . بایز  لی. خ نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

متن   دندیاشان از مازندران که زحمت کش   یتشر هم بنم از آقا   ی من اآلن جا دارد    یشهباز  یممنون. آقا  :سایپر  خانم

  شان یکننده بوده. از اکم  ل یمرتبط را هم گذاشتند که خ   لیخ  یهاآن، شل  ی سه ساعت برنامه را نوشتند و جدا  نیا

  . کنمتشر م

  یری شما در کانال تصو  یهاصحبت  ن یبا هم  م یکنم   ) pdf(  افیدیپ   د یرا هم اگر خواست  هانی ا  ن یممنونم. هم  آقای شهبازی:

  بتوانند استفاده کنند.  که مردم  میگذار م )website(  تیسادر وب ا ی. یری. در کانال تلرام تصومیگذار م

  

  

  یشهباز یسخنان آقا ‐٢٩

سارا خانم    طورنیهستند. هم   یجالب  یهادئویو   ل یخرس، که خ  ی اند برادرست کرده  دئو ی تا وسه  سایبود. خانم پر   خوبلیخ

من به    ریجالب است. د   اریاربسیدرست کردند، آن هم بس  ساعتهی  یدئویو   یهم    شانی هم که اآلن زنگ زده بودند، ا 

  مهم است.   قدر نیخرس چرا ا استانِد نیکه ا  کنم اضافه نم سایخانم پر حاتیتوض

است    یاآموزنده  اریبس اریبس  اتیکردم و در آن ابهفته من اجرا    نیرا که ا  ٩۴٠برنامۀ    نیا   کنماز همۀ شما خواهش م  و

  باشد.  از شما کاف  بعض  یبرنامه برا  نیهم  دیشا د، یرا تکرار کن  ات یاب  دیبار گوش بده  ن یچند د،ی گوش بده
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  یشهباز یخانم سرور از گلستان با سخنان آقا ‐٣٠

  ن یق ی ست نَفْسِ بد، درنده گرِگ
  ن؟ یبر هر قر  نهبهانه م  چه

  )۴٨۵۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  . جسم  یاریحضور و هش  یاریوجود دارد، هش یاریما دو نوع هش  در

ما    ز یچماست، همه   کنندۀ زندگ اداره  ز،یچو نه  ا یگشا، پوفضا  ف، یلط  یِاریهش   ن یات و اصل ماست، احضور که ذ  یاریهش

صورت    یاریهش   ن یما توسط ا  یتمام کارها  م،یکن و نشو و نما م  میشنو م   م، ینی ب حضور است که م   یاریاز اوست، با هش 

ذره  ردیگ م با هشو  اما هش  نیعج  ورحض  یاریذرۀ وجود ما،  ذهن  جسم  یاریشده،  از جسم  ، و  فقط  آگاه است که  ها 

کس را  و همه  زیچدارد، همه  جسم   دیدارد، د   ذهن   دیچون د  ذهن زمخت، خشن، محدود، فضابند و دردساز است، من

که در    م،یدهم   دامها  به زندگ   ،جسم  یاریو با هش   میسته  ذهن من  نیهم   میکن فکر م  ،و ما دراثر ناآگاه   ندی ب جسم م

  یبقا  یبرا  ذهن من  لیدراصل تش  م،یکنم   فقط در جهانِ ماده و جسم زندگ   م، یشوحالت از خدا و اصلمان دور م  نیا

  م،یستیچون آگاه ن   ول  م، یشداز ذهن زاده م   یاریعنوان هش و ما به  شدم    متالش   د یما بوده و پس از ده، دوازده سال، با

  م، یدهعمر ادامه م  ر را تا آخ ذهن من

  دهی هر لحظه به ما دم  زندۀ زندگ ی و انرژ م یبرتر و امتداد خدا هست  ی اریهش  ی که ما  میموضوع مهم آگاه نشو ن یاز ا  اگر

زندگ    ذهن با من  جهی درنت  ستم، ین   ذهنو ما من  شودم ادامه خواه   به  بر ما    ، ذهن من  ای   جسم  یار یداد. هش  م یخود 

اصل     ذهنکه من  میاگر متوجه نشو  م،ینکن   ییرا شناسا   ذهنمن  اگرد،  دا  خواهدما را بر باد    حومت خواهد کرد و زندگ 

به گرگ    لیدتب  تیخواهد شد و درنها  تریو قو  یقو  واشیواشی  ذهنمن  نیا   م،یهست   ذهنکه من  میو فکر کن  ستیما ن

  . اندخواهد رس ب یآس ران یبعد هم به د  دردو ما را م  کند که اول به خودمان حمله م شودم  یادرنده

از    میتواننم   م،یدر درون خود آگاه نشو  گرگ   نیکه اگر از وجود چن  میده را در درون خود پرورش م  ما ندانسته گرگ   پس

  .  میدر ببر گرگ درنده جان سالم به نیدست ا

مثل خشم،    ییدردها  دهد، در درون ماست که دائم به ما درد م   ی او درنده  جانور وحش   ن یکه چن   م یدانما چون نم  ول

دردها و  غصه  و  غم  رنجش،  توقع،  مقاومت، قضاوت،  ا   ییترس،  اتفاق  جهیدرنت  ل، یقب   نیاز  ا   هر  به گردن  آن    نیرا  و 

  ن یچننیمن ا   خداست که زندگ   ر یتقص   ایدارند،    ری تقص  رانی د  م ییگوو م  میکن م  تیاز خودمان سلب مسئولو    م یاندازم

  است.

  ن یق ی ست نفسِ بد، درنده گرِگ
  ن؟ یبر هر قر  نهبهانه م  چه

  )۴٨۵۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  را،   ران یهم د  دردپر از درد در درون من باشد، مثل گرگ درنده هم مرا م   ذهن من  اگر

  . دارندمرا به واکنش وام شوندم  ن یاست، چون مردم بد هستند، با من قر ن یآثار قر نیکه ا م یناظر ذهنم باشم، نگو  دیبا

به گرگ    ل یکه تبد  کند م  کرده و درد در درون ما زندگ  جادی قدر درد ا ما، آن  ذهن که من  م یبدان   د یبا  ست،ین   طورنیا  نَه،

  درنده شده.  

پاک شود،    هادگی تا مرکز ما از همان  میبش   ارانه یدرد هش   م، یکن   یی ها را شناساآن  م، ینی دردها را در خودمان بب  ن یا  د یبا

  . مینکن  جادیا  دیجد  دگ یهمان  ریو د  میکن   زندگ  ز یبا پره   دیبا

فضا    نیاو ما را در ا  م،یشو  نی با موالنا قر   . وقتمیشدۀ درون، با موالنا همدم شوگشوده   یفضا  نیاخل ا د  م،یرا باز کن  فضا

  بود.  میاطرافمان در امان خواه  ذهن یها خودمان و من ذهن از دست من صورتنیدرا دارد،نگه م 

  من، گرگ درنده است؟   ذهننفس من، من  ایآ م، یخودمان سؤال کن  از

  کنم،صحبت م    منف  یزهایبه چجعدائماً را  برم، خبر بد م   کنم، م   جادیدرد ا   رومهرجا م   دمیدر خودم اگر د    نی بازب   با

  بله، نفسِ من، گرگ درنده است. دارم، را به واکنش وام  رانید

ا   ش یمواظب گرگ درونم باشم و رو  د یبا   م یاست و مرتب برا  ناظریذهن ب    ی  ، ذهنهمان من  ایگرگ    ن یکار کنم، چون 

  . آوردم  شی پ   میبرا  یاد یو پندار کمالش، مشالت ز یی و با کارافزا کند م یدردساز

  رانید  جهیدرنت   داردخود باز م  یما را از کار رو م،یخودمان است که اگر مواظبش نباش  ذهن من نیقر   نیاول  م، یبدان دیبا

  اطراف هم، بر ما مسلط خواهند شد.  ذهن  یهامن  عنی

    ینفس از اندرون راهت زد گرنه
    ؟یبد ک  دست را بر تو  رهزنان
   )۴٠۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اثر بذارند. پس به    توانند من نم  یرو  رون یب   ذهن   یهاخودم از درون راهم را نزند، مرا منحرف نکند، من   ذهن من  اگر

به انحراف کش    بدان  دی با  ی : «اگر از راه راست منحرف شدمیگوخودم م را     توان نم   ده،یکه نفس خودت هست که تو 

  کردند.»  درکه آنها مرا از راه به  را مالمت کن  رانید

قدم اول را درست    ایلحظه هستم؟ آ  نیدر ا  ایآ   شم؟یاندلحظه به چه م  نیخودمان باشد، که ا  به  دیحواسمان با  شهیهم   پس

برنامۀ گنج حضور و موالنا همدم    ایاست؟ آ   من چه کس  نینش و هم  نیلحظه قر  نیدر ا  کنم؟م   ییگشافضا  عن ی  دارمبرم 

 یی لحظه، با شناسا  نیبا بله گفتن به اتفاق ا   ، ییگشابا فضا  می توانکه ما م   کنم؟م    نی نشهم  ذهن   یهابا من  ایاست    من

  . میشو نیو همنش  نیو انداختن آنها، با خداوند قر  هادگ یهمان
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  د یبا  ریو ساده. د    خوب بود. چقدر جامع و عال   لی. خ نیآفر   ن، ی. آفرعال  ، . خانم سرور عال عال  ،عال  آقای شهبازی:

  دی را با  ن ی. همدی دهم   غامیو ساده و خردمندانه پ  بای ز  قدرنی و از جمله شما خانم سرور ا   نندگانیکه شما ب  م یشر خدا کن

  .  میگوش کن د یرا با ن ی. هممیگوش کن

واقعاً هرچه دارم از    ستمیبلد ن  یزی چ  چ یگهربار شماست. من اصال ه   انات یهمه ب   ،یشهباز  یآقا  دی دار  اریاخت   سرور:  خانم

  شما دارم واقعاً.  

هست،    ی انرژ  ی   ن ی. همراه ا د یکن م    زندگ  انی. چرا، چرا شما بانیب   نیو ا   ب یترک   نیا   د،ی شما لطف دار   آقای شهبازی:

گوش    د،یکناگر همه را گوش نم   ها،غامیاز پ    به برخ  کنمخواهش م   نندگانمانی من از ب   ف،ی لط   اریبس  دارکننده،یب   اریبس

  هستند.   د یمف اریهستند. بس  دی مف  اریبس  هانی. ا دیبده 
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  یشهباز یبا سخنان آقا  زیاز تبر  تایخانم ب ‐٣١

   طوالن  یتا حدود  ام ولام و نوشتهکرده  یبندجمع  یمقدار  یام،  گرفته  ادیچه که  را درمورد آن  متن   دی بخشم  استاد

  بعد.   یبماند برا اش را بخوانم، مابق  مقدارشی  دییشده، اگر اجازه بفرما

عز  ،یزیاز هرچ  قبل و شما  تمام   زیاز حضرت حق  و  که در طول   ییخاطر خطاهابه  کنم،م   کائنات عذرخواه  بزرگوار 

  دگزن  یکه از سو  ییهافرصت  یسپاسزارم برا  تینهای. و ب دی ام، لطفاً مرا ببخشخواسته و ناخواسته مرتکب شده  امزندگ

  انیکنم و در جر   دا یپ   به سمت نور آگاه  ، ییسویبه ب   ت یو ابد   ت ینهایب   ظۀلح   ن یشاءاله به اتا ان  شوند داده م   میبرا 

  باشم.

گرفته    ادیشاءاله که بتوانم درست  ان  کنم،نگاه م  دارکنندهیبرنامۀ ب  نیاست که به لطف خدا متعهدانه به ا   مدت  زی عز  استاد

  و عمل کنم. 

  ول  میهست   و از جنس زندگ  ت ییبرنامۀ رحمت اندر رحمت آموختم که ما امتداد خدا   نیمهربان و دلسوز، از ا اریپدر بس  از

  دایپ   هست   م،یدراثر چرخش مداوم فکر پس از فکر، از جنس جسم و فکر شد   ، جهاننیا  ی زهایشدن با چ   دهیدراثر همان 

و     ذهن من  د یو برحسب د  میفرورفت   هادگ یشده و به خواب غفلت همان   ان ذهن زند  ی. در فضامیافتاد  یی و در جدا   م یکرد

  و توهمات زندگ   نیو ثبات ندارند، از آفل  کنندم   ر ییکه مرتب تغ  یی زهای. از چ میکنمرکز، فکر و عمل م   یهادگ یهمان

  . میخواهم

هر لحظه    شیمنتهایشده و حضرت عشق با رحمت ب   ف یهستم. مرکزم کث  مار یب   ذهن که من با من  رفتمی گرفتم و پذ  ادی

با عشق،    ش،یهاوهیش  نیدم با بهتر بهلحظه و دم  نیو ا   دهدو دوباره به من فرصت م  کندم  ز ی من را تم  یهاو ناپاک   آلودگ

موارد     لیخ   کردن و  مراد یفکر، ب   ی مهمان،    ی صورت  به  رد،آووجود م به  م یبراکه    فکان»، با اتفاقات کن  با «قضا و

      کند. داریمرا به عشق ب   خواهدم  رید

    ستگفتند: در دل علّت ایانب
  ست آفت  شناساز آن در حق که

  )٢۶٧٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است از آن   اریرا حق بس ایانب
  مان  انیخبر کردند از پا که 

  )٣٣٧٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  قتی حق  نیبه ا  دیبشوم و با   هیگرفتن هد   قیعاشقانه داشته باشم و به قانون جبران عمل کنم تا بتوانم ال  قی طلب حق  دیبا

شر، صبر و    ز،یلب، پره مرکزم را عدم کنم، ط  و وقت  شودباز نم  ام ذهندِر من  ،ییفضاگشا  دی آگاه بشوم که بدون کل

  . دیآ شده مگشوده  یبرکات از فضا  تمام

ها  آن  وقفۀیب   ی صدا  دنیو شن هادگ یدر مرکز قرار دادن همان  نیهم ،ذهن من  نیوجود آمدن ا به   از علل اصل  نیبنابرا  پس

و رنجور و خسته، در زندان ذهن    دیما را افسرده، نوم  شانی هایسازدر ذهن است که در تعارض هستند و مرتب با سبب

  . کنندخودشان م  عیبرده و مط

  دیکرده و در مقابل اتفاقات نبا  ییرا شناسا هادگی و صبر، همان ییفضاگشا ،آگاهانه و با خاموش دیاساس با  ن یپس بر ا 

  .  میو مقاومت کن  قضاوت

و    به تله انداختن زندگ    عن ی  دن ی . اصال خود همانفتدی انسان در اتفاق به تله ب   شودم     مقاومت سبب زندگ   یدادهایرو  در

  یجادر آن لحظه به   عن یبه تله افتاده هستند     زندگ   م،یدار   ذهن که ما در من  یی هاکردن. تمام دردها و رنجش  جادیگره ا 

باز کن  کهنیا را به «المان»  و    میاتفاق شد    مقاومت کرده و قربان   م، یذهن را خاموش کرده، فضا را گشوده و چشممان 

  کنند.    یرهبر دن یبه کمال رس ان یاتفاقات ما را در جر  میکرده و نگذاشت   جادیا  یتار

لحظه چه مورد    نیمقابل اتفاق او خوب و بد کردن است، در    ییکه براساس دو   ذهن من   ساز و آهنگ درون   کل  طوربه

  .شودپسندش باشد و چه ناپسند، مقاومت محسوب م 

و به چه    دارد و من را به چه جهت   یرید  لۀیچه ح   ذهنمن  نیا   گذرد،موضوع که «در سرم چه م  ن یدم به ابهدم  دیبا

امن    یبه فضا  کنم و تنها بدون همراه ذهن   آگاه باشم، مراقب باشم، ناظرش باشم، فضا را باز  کند»،م   تیهدا  ییکارها

قربان    کل  قتی حق  شاهیخودم را در پ   یتر کنم و عقل جزوذهن را آرام و آرام  یصدا  وبخش اپناه ببرم، تا با دم جان  اله

  کنم. 

را از خودم بدزدم    یزیچ   »،یپرو «پنهان  » ش یخویکرده و در حالت «ب   میتسل  شاءاله بتوانم خودم را به دام پاداش الهان  تا

که مس وجودم را به کان زر که    ییایم یاست، ک   اله  ارانۀیمستلزم صبر هش  نیاست». و ا   کاف  میو بدانم که «تنها خدا برا 

  شاءاله.کند ان ل یدوباره تبد م،یاز جنس او 

درد و رنج   همهنیتوهم داشتن است که ا  ن یکه حالم را خوب کند و هم ستم ین  ی زیچچی جهانْ صاحب ه نیگرفتم که در ا  ادی

  . ردی و توجه ب د ییمرده، تأ  ذهن  یهامن از جهان و دی است که نبا یامرده  ذهنگرفتم انسان در من ادی.  آوردم

صورت  چه به  ها،شدگتیهوهم  یکه بر مبنا  ی دفتر دوم، قصۀ منافقان و «مسجد ضرار»، آموختم مسجد  ،یداستان مثنو  از

است که    جفا و ستم   ن یاست و ا  ییجدا   ضررزننده و براساس تفرقه و   بنا شده باشد، هم    صورت جمعو چه به  یفرد

که    از برکات   تواندو نم  داند،خودش را نم  چون ارزش واقع  کند،م   ناتکائ    هم به خود و هم به تمام   ذهنانسان در من

  استفاده کرده و پخش کند.  شودم  یلحظه جار نیدر ا
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  یزهای و چون عشق به چ  م یتا ضرر نزن  کند است و هر لحظه به ما کم م    انگ یمسجد دارد و براساس    ی فقط    خدا

  . م یشنوو نم  می کور و کر هست  م،یدار  جهاننیا

از    د یبا  فتد، یاتفاق ب  یحوادث ناگوار کند،  دای پ   انیو طوفان نوح جر   زد یفروبر   هادگ یهمۀ همان   کهنیقبل از ا  ن یبنابرا   پس 

در اطراف ما مسجد ضرار    یریکس د  میو نگذار  میو به مسجد ضرارِ جمع وارد نشو  می. مسجد ضرار نسازمییایب   رونی ذهن ب 

  . میبنا نکن  نیآفل  یرا رو و زندگ  ییتای  یبه فضا م یبرو د یبسازد. با

  ن ی. و چقدر بهتر است ادهیاست و «کشت دوم»، تباه و پوس  دهیکه «کشت اول»، کامل و برگز   م یو از حضرت عشق آموخت 

  .  کندم   بیرا تخر  زیچدرد، چرا که درد همه ق ینه از طر رد یصورت ب یعشق و خرد و شاد ق یاز طر و آگاه  ی داریب 

به خدا ندارم،    از پناه بردن   ری غ  یاچاره  کهنیشدن و ا   میو تسل  از تواضع، بندگ  ریاساس در درگاه خداوند غ   نیبر ا   پس

  اعتبار ندارد: یرید  زیچ

  و اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر

  )١٣٢٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    فکر کنم وقتم تمام شده. یشهباز یآقا

  نه؟  د، یزن زنگ م  زیخب خانم از تبر  آقای شهبازی:

  بله.  :تایب خانم

است،     است، چقدر عال  . چقدر عالدیرا هم بخوان  اش هیبق  دی خانم. لطف کن  میکن م  یبازبله خب پارت   آقای شهبازی:

  هانینرفته، شما هم   ادمی میاآلن بو کنم، از شما م  خواهش   ی خوب است؛ حاال آخرسر من هم   لیفقط عرض کنم که خ

شما،   ری تفس ن یو با ا  ات یبا آن اب   د، یوسط بذار  ن یرا هم اتیآن اب د ییگود م یرا دار   ات یمعلوم است که اب  د، یی گورا که م 

  .  دیمف   اریبس  اریبس شود،م  نوشتۀ عال ی شما،   انیب 

  دیس یهم بنو  ات یآن اب   د، ییگورا م   ش یو معنا  دی کنخالصه م   د یرا که اآلن دار  ات یمطمئنم آن اب  د یآن را هم زحمت بش   اگر

  . دیبخوان د یرا هم اگر لطف کن اش هیبق د یی. بفرما تی اصالح آدرس ب با شمارۀ، به دی کناشاره م ات یکه به کدام اب 

خواستم    ن یخاطر همبه  د،یگنجبودم چون در وقت برنامه نم   نوشته  نهیزم   نیرا همه در ا   اتیاب   یجناب شهباز  :تای ب   خانم

از دوستان وقتشان را    کنم م    . فقط عذراخواهدهمانجام م  د ییفرما هرچه شما م   دیکوتاه بشود، چشم، حتماً. بزرگوار

  .  رمیگ م

  . میکنبعدًا به وقت اضافه م  م،یکنم  یبازپارت  یطور نیرا که ما ا هانیا م، یکنخب ما اضافه م آقای شهبازی:
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شعر خواندن، چند جمله    تیکامل و بهترم، با دو ب  کهنیو ا  دانم با م  ،ن ی آموختم با پندار کمال، غرور و خودب   :تای ب   خانم

صورت   رم، ی مورد امتحان قرار ب  زندگ  یو کامل تصور نکنم و اگر از سو (عاقل؟)گرفتن خودم را  ادیدرمورد علم عرفان  

      خواهد شد. انینما  شود،برخاسته م   امشدگتی هوزشتم که از درون مرکز هم

 زود از زندگ   د یبا  نم؛ ی ب از خودم را در آن شخص م  یریع تصودرواق  نم، یبرا م   و نقص   ب یع   ، گرفتم که در هرکس  ادی

داشته باشد    واقع  یو ترازو  نه یمرکزم آ   ی پ دریپ   یهاییکنم، شر و صبر کرده و عبور کنم تا باالخره با فضاگشا عذرخواه

      باشد.  ق یحق دهندۀصیو تشخ  زدهییو بتواند تم

زمان  و با  یاریاخت  توانمدارم، نم  ذهن که من  تا  باشم.  به  ارمیاخت   دیداشته  بزرگواران، حضرت موالنا و آقارا   یدست 

  غافل نباشم.    یابدهم و از حلقۀ عاشقان لحظه یشهباز

نشان    هم  ؛ییتایاز ذات پاک عشق    زیچپروردگارم است و همه  یبایاثر انگشت ز   زی انگجهان شفت  نیگرفتم که ا   ادی

   اله  نشی و در امر آفر  میری که هستند بپذ  کس را به همان صورتو همه  زیچهمه  میباش  راض  دیبا  م،یاز عشق هست  یو اثر

  :م ینکن ی ادب یمداخله و ب 

  که قَسام اوست، کفر آمد گله  چون
  صبر مفتاح الصلَه  د،ی با صبر 
  )٢٣۵٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  لیتبد   ۀ دیو راه خاص برگز  میفرد منحصربه  یی تای. هرکدام از ما عشق  مینکن » را «حبر و سن    کس از ارتعاش عشق   ر یغ   به

  . میتکامل خودمان را دار یِسوشدن به

.  کندبخرد و فقط وقت تلف م   یزی چ  خواهد فقط اهل گشت زدن است و نم  نباشم. تماشاچ  گر و تماشاچگرفتم نظاره  ادی

م م  دانممرض  ناز  ن   کند دارد.  نسبت  ازیو  و  بس ندارد  پروردگارش  فراموش  اریبه  است.  تماشاچناسپاس  است.     کار 

  لیتبد  یروین   ی را که    درست  نیکند و قر   زی پره  شیهاشهی از اند   تواندنم  جهیناظر افکار و اعمالش باشد، درنت   تواندنم

فالْقَلَم» هرلحظه زندگاست، انتخاب کند و طبق قانون «جبد نوشته م   اششود  .  

  رانیو خودش را با د  ردی گخودش را با ذهن اندازه م   شرفتیو ش است. پ  د یذهن پر از تقل  یدر فضا  تماشاچ  انسان

  .  کندرا کنترل و ارشاد م  ذهن  یهامن  ریخودش را رها کرده و سا  ۀ. مردکندکرده و حسادت م  سهیمقا

دارد،    بدل  ت یثی و ح  مصنوع   یتکبر و آبرو  ذهن در من  رنجش و درد است.  اشجهیها توقع دارد که نتجهان و انسان  از

  .ر یموارد د   لیو خ دیآ شده مگشوده یانسان از فضا اصل یکه ارزش و آبرو   داندچون نم

جهان  ن یکه در ا . اله کنمم   زندگ امذهن با من  عن یعمل نکنم، من با خرسم،   درستموارد را آگاهانه و به  نیاگر ا  پس

  جو هستم؟  من واقعاً چاره  ایآ  از شر دردها رها شوم؟ خواهمم  قتاًیحق  نمی بب   اینشود. پس آ هودهیگرفتار تالش ب   کس
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به بزرگان    دی پس با  دانم،نم  چ یاصل شوم که چون ه  نیمتوجه ا  ست یشوم. با   دیبترسم و ناام   ذهن من  یدهایاز تهد  د ینبا

  و عاشقان جدا شوم.  یشناس، حضرت موالنا، جناب شهبازراه ری باطن، از پ  بانی از طب یالحظه د یوصل شده، نبا

را که    سوت و خاموش  نیآزاد و حق انتخاب دارم. پس بنابرا  ۀلحظه اراد  نیماست و من در ا   اریلحظه در اخت   نیبدانم ا  و

  یاتفاقات برا  ۀآورندوجودخدا، به   عنیاالسباب  مسبب  کهنیباشم. از ا   امر اله  م یو تسل  رم یکنم و بپذ  اریاز جنس اوست اخت 

  داریشوم و ب   داریب  دی امر مهم با  ن یپس به ا  افتند، کردنم م  دار یب  ی افتند، بله برابدبخت کردنم نم  ایخوشبخت کردن  

  بمانم. 

شدن    چ ی است را «ال» کرده و رها کنم، چون در ه  یی خدا  ر یهرچه غ   کنم»،«من ضرر نم   ییمرتب در تکرار عبارت طال   و

  . ستندیمهم ن  اتفاقات معتبرند، ول  ۀلحظه آخر زمان است. گرچه هم ن یخدا کرد و بدانم ا ادیفقط   شوداست که م 

  نیدرمانش هم هم   دیایهم ب  یااتفاق کنند و اگر مسئله  ۀرندیکننده و دربرگاحاطه  یبایز  یتا من را متوجه فضا اندیباز  همه

باز نکرد  شود،نم   انی. ع دیآ لحظه م اولمیچون روزن را  فقط  است، از    ییقدم که عدم کردن مرکز و فضاگشا  نی. پس 

  تر است. مهم زیچهمه

بخواهم و اگر    یاریتر است،  به ما مهربانکه از صد پدر مهربان نسبت  ییمرتب چشمم به روزن باشد و تنها از خدا  دیبا  و

دم و   نیاز ا   ریلحظه حاضر باشم و بدانم که به غ  نیو در ا  اورمیصورتِ تکرار و عادت درب به  کار را در هر اتفاق  نیمدام ا 

داشته باشد و تنها حضور و آرامش است که     برکت   ام در زندگ   تواند نم  یکار  چ یه و    یزیچ  چ یلحظه ه   ن یدر ا  ییفضاگشا

  . دیخواهم رس  یازینیحالت به مقام ب  ن یتر است، در اتر و باارزشمهم  میبرا   زیچاز همه

پس    به خرد کل وصل خواهم شد.  سببیب   یبرداشته شده و با شاد  انیاز م    ذهنمن  یسر و پا  عن یبا من صفر شده    و

  اند، یدم جاربهلحظه و دم  نیمهربان و بخشنده را که در ا   تی نهایب   یخواهم توانست عشق و دم و برکات خدا  صورتنیدرا

  شاءاله.خدمت باشم، ان قیجبران کرده و ال

شل ممن    نیباتر یلحظه به ز   ن یکه در ا    با ساز و آهنگ زندگ ، را با نظم زندگ   مان ساز و آهنگ درون  دی با  ن یبنابرا   پس 

  کرده ...  افتیو برکات «رحمت اندر رحمت» را در اله ۀ زیو شراب پاک میباش  ق یشرگزار حق  م،یکوک کن شود،نواخته م 

  به  یجور ی طور که کامل است شان را آنکه نوشته  کنمخوب بود. خواهش م  لیخُب. خ   لیقطع شد. خ آقای شهبازی:

  لی میا   دیتوان م    تان را، حتنوشته  د ی. لطف کنکهنیبود مثل ا  ترایرفت. اسمش خانم م   ادمی. اسمشان  دست ما برسانند

. دی و مطلبتان را بفرست  دیکن   ی کل   ل، یمیجا که نوشته ا . هماندیکن   اجعهمر  ت یسابه وب  لی م یآدرس ا  افتن ی  ی و برا  دیکن 

  خوب بود. لیخ  لیخ
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  ان یخانم فاطمه از گلپا ‐٣٢

  .انیسالم، فاطمه هستم از گلپا 

  .» غامیپس از دادن پ  ی دطلبییمتنم هست «تأ اسم

  .»  غامیپس از دادن پ  ی دطلبیی«تأ آقای شهبازی: 

  م،یهست   دییدنبال تأ  غاممانیپ  ی. اگر برادی اانتخاب کرده یشما موضوع جالب م،ینطلب  دییاست که ما تأ نیا یبرا غامیپ  خب

  . دییاست بفرما ینبوده! موضوع جالب غامیپ   غام،یپس پ 

زندگ  قتاًیکه حق  یآورامیپ   چیه  فاطمه:  خانم ا  اورد،یب   غامیپ   از طرف  به  نم  قت یحق  نی چون خودش  :  دیگو واقف است 

  . دیکن  دییو تأ دیخدا من را بپرست  یجابه  عن ی.»  میگودارم م غام یچه پ  دین یبب   دیی ای«ب

و به او کتاب و   ندیرا به رسالت برگز  یرا نرسد که خدا و یامبر یپ   چی : «هدیفرمام   ٧٩ ۀیعمران، آسورۀ آل م،یدر قرآن کر  

  .» د یخدا بپرست یجامرا به د یگاه به مردم گوحمت و نبوت بخشد، آن

، خودِ  (فاطمه) غامیپ   نیدر ا  عن ی.» دی : «خداشناس و خداپرست باشندی گو خود به مردم م  ٔ فه یبرحسب وظ  غمبرانیبله پ 

  .  دیاست و او را ... کن  آورغامیکه پ   نَه ظاهر انسان د ینی خدا را قرار است بب

  .» دیخوانم  ز یو خود ن  د یآموزم  رانیرا از کتاب به د قتی حق ن یکه ا: «چنانهیآ  نیادامۀ هم  کهچنان

  امذهن . مندهمچندان خالص منه  غامیو پ تابدبزرگان به من م   قیاز طر  مقدار نور زندگ   یدارم  ذهن اما من که من 

که بنده باشم را نشان    دهندهغامیپ   ناخالص  نی.» هم دیکن   دیی و تأ  د یچه گفتم! گفتم: «مرا بپرست  نیبب   بهکه به  کندذوق م

انتظار ندارد من که هنوز در     ندارد. کس    مخلوط است که البته اشال  ذهن با من  غامیاست که پ  ن یدهندۀ ا. نشاندهدم

 جاستنیکند. مشل کار ا   انیب  غامیصورت پداشته باشد و خودش را از من به   هستم، خداوند کامال به من دسترس   ذهن من

انگار دارم    گرفتن است که به نوع   دییو دنبال تأ  دخودش را بتَند و بزرگ کن  خواهدراه هم م  ن یاز ا  حت   ذهن که من

  ذهن تا من  دانم»«پندار کمال و م  یِاست که ردپا  نیا  کهنی!» و ادی مرا بپرست  دییا یام، ب آورده   غامیپ  تانی برا  دییای: «ب میگوم

و پندار کمال    ت یو اَهول   نی ب کژ   نیا   زندگ   ییو با شناسا  ییو تنها راه نجات هم فضاگشا   شودم  دهیجا دبرقرار است همه

  .  یشهباز یآقا غاممی در من درمان شود. تمام شد پ 

  .  کندکم م   لیخ  میو عمل کن  میدرست بفهم م یمطلب را ما بتوان ی   نیهم  عال بود. عال بای ز لیخ آقای شهبازی:
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  از اصفهان  نندهیب  یآقا ‐٣٣

  . زی عز یشهباز یجناب آقا مکنسالم عرض م 

  شما؟   دیبله، بله. سالم خوب  آقای شهبازی:

  برمکه راه افتاده، استادش خانم مهتاب و عرضم به حضورتان از همه اسم نم    دانشاه  نی ممنون. با ا    لیخ   :نندهیب   یآقا

  ؟ یشهباز یآقا م یآ باشد، چرا خوب نباشو خانم پانته

  . دیی. بله، بفرماد یخوب باش دی. بله، بله. واقعاً بانیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  .یشهباز یتان آقاعرضم به حضورتان با اجازه :نندهیب  یآقا

  است که پس از مدت   نیماست و منظور از قصه ا   ذهنخرس». خرس من  یرابطه با داستانِ «اعتماد کردن بر تملق و وفا  در

   آن را رها و متالش  مینی ب الزم نم کهیطوربه شود،م   و متملق شدهتیترب  ذهنما من  ذهنمن م،یکنخود کار م یکه رو

  :٧١۵برنامۀ   ۶٢۶صادق است. غزل   و هم در سطح جمع  یموضوع هم در سطح فرد  نیو ا  میکن 

  ارچه که زاهد شد او راست نخواهد شد  نفس
  آن سرو چمن دارد   خواه ییراست ور

  )۶٢۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

بند،   و راست   دوست   توانداگر بخواهد هم نم    ظاهراً مهربان و زاهد خود اعتماد نکن که حت   ذهنبه من دیفرما م   موالنا

  .  دهد.  و آخرسر هم که شده سرِ ما را بر باد م تند مرگ م یچون ذاتاً سو

انسان است    ۀخورددشمن قسم  طان، یش   ۀندی که نما  ذهن من  ن یاز ا  ز یچ چیه   کهنیتا ا  م یراه را ادامه بده  ن یا  د یبا  ن یبنابرا

  :میاز دفتر اول دار ١٢٣٠ ت یکه در ب نماند. چنان  باق

  بود از کافران  تو تا کاف در
  چون کافِ ران   گند و شهوت یجا

  )١٢٣٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  بماند.   باق  ذهن در ما از من دیذره کاف هم نبا   ی  ۀاندازبه  حت   عنی

    دتیارچه دوستانه گو دشمن
  دت یدان گرچه ز دانه گو دام

  )١١٩٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  اند دوستانت دشمن قتی حق  در
  ز حضرت دور و مشغولت کنند  که

  ) ٩۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . دیو دست از طلب برندار  دیصفر شو  د،یفروتن باش  د، یناله کن   دیفرماقصه حضرت موالنا م ی ابتدا در

    رمردیشد شارِ ش  مهربان
  درد  ِریغ دی جهان دارو نجو در

  )١٩٣٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جا رود  دوا آن ،ی درد هرکجا
  جا دودآب آن ست،پست هرکجا

  )١٩٣٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رو پست شو  دت،ی رحمت با آبِ
  خور خمرِ رحمت، مست شو  وانگهان

  )١٩۴٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ا   منظور از  م   پست  ،پست   نیموالنا  مست  و  عاشق  را  آدم  به  عن ی  کند،است که  باز کن  را  ناظر،  فضا  حضور  عنوان 

کن که آب از روغن    زیها پره با آن  یبازها را تکان نده و از عشقو وجود دارد و آنکه در ت  ر یو بپذ   نیرا بب   تیهادگ یهمان

  . دیبشو  کارگاه زندگ  رید  رتعبابه شود،جدا شود و از شما هم جدا م 

مدّ نظرشان هست را عرض    جانیکه حضرت موالنا ا   ی امنظور از پست  خواهم م م؛یدار  ٢٠٨، برنامه ١٢٢۵در غزل    کهچنان

  کنم.  

  عاشق و مستم رایو پستم از من خاک  چرا
  ش یمن جمله جانستم ز عشق جسم فرسا چرا

  )١٢٢۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  اندر رحمت آمد تا به سر رحمت
  پسر یرحمت فرو مآ ا  ی بر 

  )١٩۴١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  د یفرما. م میدهو ادامه نم   میکن و به حال خوب اکتفا م  شوداست که حالمان خوب م  نیاز نقاط لغزش ا   ی  ر یمس   نیا  در

اکتفا نکن. تو    کندرحمت که حالت را خوب م    است، به اندک   فراوان  تینهایجا که حضرت حق سراپا رحمت و ب از آن

  .  و پخش کن یری ب ایرا از آن در  زندگ اتو برک یوصل شو ییتای یایبه در  توانم

  :  ٧١۵، برنامۀ ۶٢۶ غزل

   و غم گشت غصهیب ،مست نعم گشت چون
  چرخ سخن دارد نیداند، کامست کجا  پس

  )۶٢۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  .  یبشو  متوجه منظور زندگ   توان تمام شده نم تیدردها  کنو ظاهراً فکر م  هست  هادگی مست همان  وقت  دیفرمام

  چشمه بود دلش، دارد دهنت را خَوش  گر 
  عدن دارد  یایهمه گوهرها، در  نیل 

  )۶٢۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که    یوصل بشو  زندگ   تینهایب   یایادامه بده تا به در   و خدا هست  عاشق حال نباش. اگر عاشق زندگ   دیفرما م   حاًیتلو

  :دقوق ۀاز قص م یرا دار ت یب   ن ی. و استین   انیرا پا ایدر نیا

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر

  )١٩۶١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ما باز کند.   یبرا   یرا حساب  ت یب   نیباشد که ا   ممل  دیهم شا ری ز ت یب   نیا

  در راهش، همه صدر است درگاهش  ستدهید همه
  شیجان را تو افزا  نیتن هست در کاهش، بب وگر 

  )١٢٢۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  د یراه با  نیندارد. سال ا   نیی صدر مجلس است، باال و پا  اش درگاه او تمام   د یفرما. م ٢۶٧، برنامۀ  ١٢٢۵از غزل    نیا

که    یندازی و ب   کن  ییرا شناسا  تیهادگی و همان  کن   ییمرتب فضاگشا  دیبا  ست،یدر کار ن   دنیباشد. رس  ریدر مس  شهیهم

  .  ابدیتو گسترش    نۀیس  عن یو صدر   ابدی ش یو جانت افزا یاریآن هش ت تر بشود. و به موازاکوچ و کوچ ذهن من

  :دیفرما م  کهنی. تا ایشهباز یبخوانم آقا د یهم اگر اجازه بده تی تا ب سه نیالبته ا  و
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  مذار از تب و صفرا اثر چیه 
  از جهان، طعم شر یابیب تا

  )١٩۴۶ تی ر دوم، بدفت ،یمثنو ،ی(مولو

  غالم آنکه اندر هر رِباط   من
  را واصل نداند بر سماط  شیخو

  )٣٢۵٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ترک کرد   د یکه ببا رِباط بس
  روز مرد  یرسد  به مسن در تا

  )٣٢۶٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

جمله افتادم  ن یا ادیکه متأسفانه قطع شد. به یشهباز یچقدر کامل بود آقا ز یاز تبر  تای خانم ب  امیپ   نیبه حضورتان ا   عرضم

اعتقاد    یمقدار   ی . اآلن  انی نباشد در م  زی اگر تبر  گفتند م  که نیاصفهان نصف جهان، ا   ندیگوکه عرضم به حضورتان م 

  .یشهباز یآقا د یبخشموضوع. مزاح کردم ب   نیکردم به ا  دا یپ 

  ن یا  دانم و با چه م   تای  دانمو نم  تای قبول ندارند. با ب   هااصفهان   ول   مییگوم  میدار   بله، بله ما هم ه  آقای شهبازی:

  .  میرسشاءاله ما هم م ان شودچه م مین یحاال بب  ریجلو افتادند د  لیخ  هااصفهان

  خدا.  دی شاءاله به امگلستان ان شودم  ایتمام دن  ،ز یتبر  شودم  ایشاءاله. تمام دنان شوددرست م :نندهیب  یآقا
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  ی شهباز یجواد از استان فارس با سخنان آقا یآقا ‐٣۴

که دوستان دارند    ییهاامیپ   نی پدر جان، ا  میبو  توانمخورجان، فارس. استان فارس. چه من م  یهستم از روستا  جواد

است    چ یها، ه آن  امیمن در مقابل پ  ام یمن، پ   امیامروز، در مقابل پ  دمی که من شن  ییهاام ی واقعاً محشر است. پ   دهند، م

  پدر. 

  ی. البته براکندم  ان یب    خود زندگ  که نیا   یهستند برا  بای ز  هاغامیپ  ن یا   عرض کردم  ست، یهم ن   یطورخُب آن  آقای شهبازی:

  معمول یهاچون ما انسان کند،صحبت م  ییبا یز  نیانسان به ا  ی  ق یخداوند از طر  مییکه بو  ستیقابل قبول ن  ذهن من

  . میندار  یطورمقام آن چ ینه ه  م، یهست غمبرینه پ   چیه  م،یهست

  د ی نبا  کسچیهم عرض کردم، امروز گفتند، گفتند که ه   نیهم  یهمه. برا  ۀلیوسکند به  انیخودش را ب  خواهدم    زندگ   ول

خوب   غامیدادند. چرا؟ اگر پ  ادیاآلن خانم فاطمه به ما   نی. همدهدم  ی خوب  غامیاز مردم بند، اگر پ  د ییو تأ ت یمن  یادعا

  .  ستیاست، مال ما ن  باشد که مال زندگ 

  اًیمن، ثان  ۀموقع نگفتم برنام  چیمن، اوال ه   ۀبرنام  نیموقع نگفتم ا   چ یکه خدمت شما هستم، ه   جانیهم من ا  نیهم   یبرا

مثال    یصحبت را فقط برا  نیاست ا   بارنیموقع. اول  چیکار را نکردم، ه  نیبرنامه را چقدر خوب اجرا کردم. ا  نیهم نگفتم ا

  .  کنمعرض م

  خواهدم    که، ول  ستیبلد ن  یز ی چ  ذهن نبوده، من   ذهنبوده، مال من  رید    ید، حتماً کار  خوب باشد، مؤثر بوده باش  اگر

  است و از آن سوءاستفاده کند.  دییتأ  یصاحب اعتبار بشود. دنبال  

که باالخره   قبوالنداست و به ما م  نیهم   د،یگوش بده   میکنم   دیتأک   شی رو  میخرس که دار  نیبدِ هم  یهااز عادت  ی  و

. بو من کردم،  کنندم   دییضرر که ندارد مردم تأ  کهنیا  د؟یدان فرار نکن. م  ادیشما حاال ز  ست، یهم بد ن  دییخورده تأ  ی

  است که بماند.  کاف ن یاست، واقعاً هم کاف ن یمن هم بودم، بله از من هم بود، هم

  یقول معروف رام شده، کار بدبه  ر یمن، د  ذهن من  ن یا  ستید ن هم ب   ادیخانم هم گفتند، گفتند آقا ز  سایکه پر   طورهمان

از  کندبه حرف من هم که گوش م   کند،هم که نم  پس  واقعاً  به حرف ما گوش م   ذهن من  مدت  ی.  منتها   کند،ما، 

  . کنددارد به حرف ما گوش م میکن فکر م ام  گذارد،زبان ما م  ریها را خودش به ز حرف

موالنا در داستانِ خرس    نیباشد، چشم، چشم. بنابرا  دیگوم   م، ییگو را م  نیرا بو، ما هم  نیا   کندم   نیبه ما تلق  درواقع

در شما نماند، گول    دگ یهمان  چی ه  ، منف   جان یه   چ یه    عنیدر تو نماند،    ی اثر  چ یکه مواظب باش از «تب و صفرا» ه   دی گوم

  . دیببخش   د،یی. بفرما دیرنخو

حاال   کنم، شما را گوش م  ۀهست که برنام  م یسال و ن    یاستاد جان. من حدوداً    کنمشاءاله. خواهش م ان  جواد:  یآقا

  فکر کنم بشود.  قهیالبته هفت، هشت دق  متن کوتاه  ی جهت قانون جبران 
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. برخالف  دهد مرا خبر م   ده وصل، آمدن خزانِ پارک ذهنمژده  جانیباغبان، آمد خزان، آمد خزان»، ا  ی باغبان، ا  ی«ا

  ها،دگ یهمان   یِآورمن در جمع   کردم که چرا تمام تالش ذهن  ت ی. گله و شانالمنم   ر ید  امدهیخزان نال  نیتمام عمر که از ا 

  من خزان شد؟   دگ یباغ همان 

باطل.    الیخ  را دارم و هم آخرت، زِه   ایهم دن   هادگ یرا بازگردان که من با داشتن همان  هادگی ! همان زندگ  یا  گفتمم

عادت شدنِ درد    ن یو عادت کردم و ا  ام راض  ذهن من  زدۀخی را، گفتم به زمستانِ    امچارگی و ب   دمی را خراب د  رونی ب   وقت

  . پنداشتمو رنج را خداپسندانه م 

  نیکه ا   کند جان، خداوند مرا متوجه م  یدانش موالنا  قیاز طر  ،یشهباز  یآقا  ،یبه کم پدر معنو  کند،فرق م  بارنیا

و    ت یبا گله و شا  بارنیدر حال شفتن است. ا  بهار زندگ  م،یهادگیخزان باغ همان   نیا  ریده وصل هست. ز خزان مژده

  .  رومنم   ذهنناله، از خزان به زمستان من

  بارنیا  پرم، به بهار وصل او م  هادگی از خزان همان  بارنی. اروم نم  ذهن من  زدۀخی  ن یزم  ر یبه ز   هادگ یاز خزان همان   بارنیا

اله گفتن  شاء از جنس ان  اللّٰهشاء اله. انشاء ان  رم،ی گوصل او را جشن م   نیو ا   پرمجانش به برج حمل م از سلطۀ مهر

  جان.  ماین

قوان  گونهنیا  یآر پ    عیجهان طب   نیاست، برخالف  م  یکه در  ندارد    لزوم   ر ید  ل، یتبد   انی در جر   د، یآ خزان، زمستان 

  من تجربه کنم البته.   م، یرا تجربه کن  دهی ذهن همان  و فسردگ   زدگخی

تمام    میتسل  عنیرفتن،  ارانهی بار درد هش  ریو ز هادگ یخزان همان ییمحض شناساام، بهتجربه کرده یادیو ز اندازۀ کاف به

  . رمیگ و بخت جوان را آغوش م  کنمعبور م  ذهن از فراز زمستان من ییدر برابر اتفاق لحظه، با پر موالنا

  کو فاختۀ کوکوزنم؟ فنم؟نیر ی بلبل ش کو
  ان؟ یکو طوط ان؟یخوبِ چون صنم؟ کو طوط طاووسِ

  ) ١٧٩۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

کامال     عنیتمام است،    میتسل   ل یتبد  نی. تنها راه ا کندرا مطرح م    به عقل کل   عقل جزئ  لیتبد   ندیفنم؟ فرآ   ن یر یبلبل ش  کو

  موالنا بدهم.  قت، یطر  ر یپ  ،یشهباز یآقا ، یخود را به پدر معنو اریاخت

  ن یفوقِ او مب شیخو  ،چه شاه گر 
  ن یجز نباتِ او مچ  ،یچه شهد گر 

  )١٩٨۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مشاهدۀ    رقابلی غ  یبی غ  قت یحق  میتسل   توانم باشم، چونه م   م یمشاهده تسل  و قابل   ن یع   قت یحق   ن یاگر نتوانم به ا   چون

  بشوم.   جسم دِید
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  او یِخود را بجو در او ،ییتو او
  او یِو کو گو، فاخته شو سو کو

  )١٩٨٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شرط تکرار کنم. نه چهارصد و  و    د یقیغزل را پانصد بار بخوان، ب   ن یا   کندامر م  یپدر معنو   ختم وقت خانم مهتاب آمو  از

  تر است. و شرط بودن، مهم دیقیب   ،یامر پدر معنو  م یتسل  مهم است ول  لیبار، بله پانصد بار. تکرار خ نودونه

شاگردانش در جامعه،    ق یاستاد از طر   یاست. تا    ل یتبد  ندی قدم در فرآ   ن یاول  ،یپدر معنو  قت،یطر  ری گفتن در عمل به پ    بل

  را گسترش دهد.  آگاه  نیا

  ست یاست کش آغاز ن یر یپ نیچن او
  ست یانباز ن م،یتیچنان درِ  با

  )٢٩۴١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  پدر جان اگر وقت من تمام شده.   خواهمم  عذر

  د،ی حافظ هست   یچون نزد   م،یکن م  یبازشما هم پارت   یبرا  ر یتمام بشود. د  دینه بخوان   کنم،خواهش م  ،یشهباز  یآقا

  شما.  دیاز فارس هست 

به    سپارم،م   شانیا   تلفن   یها حضورم هستند. دل به صحبت  خانوادۀ گنج  ام،افتهیممنون. فاختۀ کوکو زنم را    جواد:  یآقا

  شود. خواب ذهنم طوالن  گذارند نم  یمعنو ی هاغامیپ  نیکه ا  سپارم،گوش دل م  زانیعز یمعنو یهاغامیپ 

روشن شد، متوجه    چراغ  سایخانم سارا و خانم پر  یسازکرده بود، از شفاف  ری ها مرا درگمثال داستان خرس مدت  طوربه

  .  خواهمخرسم را هم م ام، ولشدم همراه مرد ناصح شده

و از    م یزی راش شوق م   از طرف  شان یا  یامهاید از پنوجوانان و جوانان عشق هستن  ام،افتهی خوب چون صنم» را    «طاووس

از    یاپرده  ای  کندم  را متالش   امذهن من   کاهل  ز، یعز   یایطور مثال، پشتکار پواگر. به  میبود   ن یاز ا   ش یکه پ  غایدر   طرف

  . درد پندار کمالم را م  یهاپرده

  کند، استفاده م  میساده و روزمره که همه با آن مواجه هست   یها از مثال  ش،یهاغامیخداوند است، از پ  ۀیکه هد   هیخانم هد   ای

حضور کمرنگ    راًی که اخ  نایسار  ایخانم نسترن    ایپدرم را به دانش موالنا را در هم شست.    د یجا که مقاومت شد تا آن

  داشتند.  

  ی . شرکنندار هستند و شر پخش مسخن، شرخو  ن یریکودکان عشق، کودکان ش  ام،افتهیرا    ان»یکو طوط  ان،یطوط  «کو

  .ام افتهیکودکان ن ن یا  نی ر یبه ش
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به جانم رسوخ    کردمبرنامه را گوش م  تمام   که نیبا وجود ا  کردم، م  زهیست    ذهن با من  ذهن ها در منطور مثال مدتبه 

بهار   ایبا افکارم رها شدم.    زهی هم مال خداست، از ست  ذهنکه من  دمیجان و حورا جان شن  از زبان عل  کهنیتا ا  کرد،نم

  از افغانستان.    بهی طخانم فاطمه ای  کند،شر پخش م  یپ دریساله که پ  ١٢

  .  ابمیدست نم ر یغزل د ی غزل به انرژ  یمنبع انرژ نی تا جواب ندهم، از ا خواهد از من جواب م غزل زندگ  نیا در

  بازده یوابل و ساالرِ ده، آخر جل یا
  بر آسمان، بر آسمان؟  یشد  ای ،قعر رفت در

  ) ١٧٩۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

لَ،    جواب،  ْستَعان،    ای«کالمـُلتو  ایم گنج حضور،    ،ییجان تو  یشهباز  یآقا  ،یی جان تو  یموالنا  ؛یی مستَعان». همه 

  ، یدوست و دشمن، خوب و بد، نور و تار  ، ییتو  ران یخودم، د   ذهن کودکان عشق، من  ،خانوادۀ گنج حضور همه تو هست 

  . ییسرما و گرما، جسم و عدم، همه تو

ازه بخوانم، اگر شما اج  کنمنکردم، جرأت نم   دایدر موردش پ  ت یرا چون ب  جهیمطلبم تمام شد، منتها نت   نیجان ا  پدر

  بخوانم.   دیده م

  بله.  د،ییبفرما  آقای شهبازی:

  یهاخود در مرکز انسان  دنیبله فراتر، د  ست، یفقط زنده شدن در مرکز من ن  متوجه شدم هدف زندگ   انیدر پا  جواد:  یآقا

زنده شدن در مرکز من،  ن یقصد او از ا   در مرکز من به خودش زنده شود، ول خواهدم   است. درست است که زندگ رید

  است.  رید یها خودش در مرکز انسان دنید

صورت دو نوع    نیا  . درند یبمرکز من م   قیاز طر   ر،ید  یهابله خود را در مرکز انسان  ند،ی ب در مرکز انسان خود را نم   او

با   خواهد. او م رید  یهاخود در مرکز انسان  دنیاو به خود، در مرکز من، دوم د  اول زنده شدن  رد؛یگ صورت م  لیتبد 

  در جهان فرم تجربه کند.   راو خود  ند یخود را بب  لیتبد  ند یفرآ

است. ممن است    ذهن   لیتبد  ن یا  نم، ی به خود، در خودم بب  عنوان از جنس او، هدف را فقط زنده شدن زندگ من به  اگر

است، سدِّ    ران یخود در د  دنیبه هدفش که د    زندگ   دن یرس   انیدر نقطۀ پا    هم کرده باشم، ول  ی ری گچشم  یهاشرفتیپ 

  کنم.  جادیا  محم   ذهن

  .والسالم

  د،یی گوکه م  ی زیچ  ن ی. شما در واقع به همرانیخود در د دنیعشق، د  مییگورا م  ن ی. اتفاقاً همبای ز  لیخ آقای شهبازی:

  است. شده  منظور عمل  نیپس ا   دید ید ی ری. هرموقع شما خودتان را در ددی عمل کن  دیشما با
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   که زندگ  ندیبب   دیخداوند زنده شده، با  تینهایکه به ب   ندی بخواهد امتحان کند بب  اگر کس    عن یامتحان است،    یهم    نیا

    ند؟ی ب م  رانیخودش را در د ایرا 

  دارد؟هم روا م   رانیرا به د  خوشبخت   ،یشاد  ت،یموفق  دارد؟هم روا م  رانید  یبرا  دارد،که به خودش روا م   یزیچ  آن

  اله.شاء . انلیتبد   نیا  ردی گصورت م   واشیواشیپس دارد  دارد،واقعاً روا م دارد، اگر روا م
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  یشهباز یاز بروجن با سخنان آقا نبی خانم  ز ‐٣۵

  تان بخوانم. آماده کردم با اجازه  متن  ی  من

  ست. کار درست ا  نیا می کنکه ما فکر م   ست،ذهن ما در من یهاتیاز خاص  ی  ذهنمن ) )Inertia نرسی و ا  کاهل

حاال    کارها را سر وقت انجام دهم. ول   کردمنم    سع  انداختماز کارها را عقب م   لیام خروزانه  یدر انجام کارها  شهیهم

  سر وقت انجام دهم. د یانجام دهم با دیرا که با ی. هر کاردی آم   ذهنمن  کار من از کاهل ن یا فهممم

چشم  رمرد بر نقشِ محس اَْفس  
  و او مستََقر  ن یبممر م تُش

  )٨١٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  اَحول است دِیاوصافِ د  ییدو نیا
  اول آخر، آخر اول است ورنه

  )٨١٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ز بعث  ن؟یِز چِه معلوم گردد ا  ه
  حث را جو، کم کن اندر بعث ب بعث

  )٨٢٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  محل عبور ، یممر: گذرگاه، مجر 

تَقَرسقرار گرفتن، استوار، برقرار م محل :  

  ن ی: لوچ، دوب اَحول

  

   دگ یباعث همان  ن ی. اشودها مآن  یمحو تماشا  کند،گذرا نگاه م  یزهایبه چ   شهیثبات داشته باشد هم  تواندنم   حس  چشم

  . مین یبکه به شل جسم خود را م  شود،در مرکزمان م  گردد،م  ذهن  ر یتصو جادی و ا  ییباعث دو   نی. اشودما م 

هم    من  کردکه او نگاه م   یزی. به هرچ کردمنم   ز یچراکه پره   دهم شوهرم واکنش نشان م  یدانستم که چرا به کارها  من

  .  ساختمم  یرید  یخودم و برا یبرا   ذهن  ر یکار تصو ن یبا ا طورنی. همکردمحواسم را پرت م 

  ارمیاخت  دینبا  کهنیمن است. ا زیاشتباه من عدم پره   فهمم. حاال مشدمو درد م  جاناتیه  ۀ یو خشم و بق  سهیبه مقا  شروع

  بدهم.  ی ریکس د  یدست   به  زی را با عدم پره
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  ذهن کار به من  نیمن با ا  کهنی خودم آزاد کنم. ا  ذهن کنم، خودم را از شر من  زی پره توانمخودم را ندارم پس م   اریاخت   اگر

دم م از    حاک  یهاو قضاوت  دانم»اش «م . فکر پس از فکر. که همهکردمهم م  ر ید  ی. شروع به فکرهادادمخودم 

  . دانستم م . خودم را قاضآوردممسر در ز یچمن از همه انگارآن بود. در  ذهن من  » ِ دانم«م 

با چشم حس  دمی. اآلن فهمدمیفهم  اآلن اشتباه م  شهیهم   که  ا   ست،ی ن    کس  مقصر  .  افتمبه  باعث    نیمن هستم که 

  .رمی ب  ادی د یکند، خودم با  زی من پره یجابه تواند نم  ام. کسها در خودم شدهواکنش

  .نیآفر آقای شهبازی:

ها،  شوهرم، به او و خودم نشان دادم که تمام توهمات، ترس یندارم. من با واکنشم به کارها  از کس یانتظار :نبیز خانم

ا   دانداو نم  دی است. کامال من مقصرم. شا   من واقع   ذهنها، کال منها، حسادتخشم توهمات وجود   نیا   زهایچ  نی که 

  ها شدم.جلوه دادم، باعث دم دادن به آن و او را واقع مکارها توهمات خود نیا  با  من  دارند ول

  .نیآفر آقای شهبازی:

  :نبیز خانم

  آبِ سرد بر رو، بجه و بن عالال   بزن
   ان یتو همه سود شد ز  ز خوابناک  که

  
  چراغ دزد باشد شب و، خوابِ پاسبانان  که

  ؟ نشان چراغشان را ز چه رو نم  دم به
  )٢٨٣٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : بانگ، شور و غوغاعالال

  

مواظب    دینبا  ای. آمیاهچقدر باعث اشتباه و درد شد   ذهن من  جاناتیکه چونه با همۀ ه  میفهمنم  میذهن هست  یدر تار  ما

ها واکنش  ها واکنش نشان دادند ما هم مثل آناگر آن  میرفتار کن   هیمثل بق دیبا شهیهم   ایآ  م؟ یو کنترل کنندۀ خودمان باش

لحظه ش    یکند و ما    دایپ   تیتثب  هیدر ما و بق  ذهنکه من  شودباعث نم  نیا  ایآ  م؟یاوری وقت کم ن  یکه    مینشان بده 

  . میاکرده یادیز  لیکار جهل خ ن یپس ما در ا  م؟ینکن 

که    م ید ی. در درون که هر وقت دوباره فهممیکن  ادیو داد و فر   م یو موالنا آب سرد بر رو بزن  یبا کم استاد شهباز  د یاآلن با 

بود.    م ینخواه  دهید   انیز   رید   میکار را بن   ن یا  د یکه نبا  مید یما را به طرف خودش بشد فهم  خواهد دوباره م  ذهن من
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در    ذهن چراغ من  م یگذارو با آمدن دم خداوند در وجودمان و عدم شدن مرکز نم  میاچراکه دزد درون خود را شناخته

  وجودمان دوباره روشن شود. 

  . نیمؤثر، آفر  اریبس  با،ی ز لیخ آقای شهبازی:

  د یداراست که شما    رستم   نی . ادیکن م   و واقعاً پهلوان  دیشوخودتان م   راداتی و ا   دگیکه شما متوجه همان   خوشحالم

  .  میباش یطورنی ا  دی. همۀ ما با دی هست لیبه اشتباه خودتان. و واقعاً مشخص است که شما اص  دیکن اذعان م

کار  . طلبمیخواهکه معذرت م   م یافتم    تی ما به وضع  کهنیا   عن ی  ی داری. ب رانیبه خودمان و د  می ضرر زد  م،یاشتباه کرد  ما

  . مینی ب عقب سهم خودمان را م  م یکش، مبه ما ظلم شده میی گونم  م، یستیپررو ن م، یستین

ما در درون ما دشمن ما     ذهنبوده که من  نیخاطر اهم به ما لطمه زدند به  ران یکردند. اگر د  انیخوب ب   لیامروز خ   و

  . شده ی بوده و او تحر

ها ما پولمان را از دست  موقع   ل ی. خمیطمع داشت  ما  کهنیخاطر ا ما توانستند به ما ضرر بزنند، به  ذهن من  قیاز طر   مردم

  هستند، دزد هستند، فالن.   یطورنیا دانم مردم نم  مییگوم  میده م

  یی هاموقع  ی زنگ زدند،    ه   هاکه، بعض   پرس . شما نمرفت پول نم  کردطمع نم  یطورنیشما ا   ذهنمن  ن یاگر ا  بابا

گفتند    به ما گفته مثال نرخ بانک فرض کن سه درصد بوده  ی میما پولمان را از دست داد  ند ی گو...، م ریاآلن د   زدنندم

 جا نیبه شما ممن است ا   دهدده درصد م   ی دهد بانک سه درصد م   د یکننم  فکر. خب شما میدهما پانزده درصد م

  کردم؟! دای پ   ییگوم   یدوفکر نکرده م یطورنیباشد؟! هم  یبی اصطالح فربه  ی

من    ا یماست. آ   ذهن مال من  ست؟ی خاطر طمعمان؛ طمعمان مال کما به  . پس او نکردهمیافتخاطر طمعمان م به  ن یا  خب

  است، منصف است.  ما هم طمع دارد؟ نه، طمع ندارد. منطق  اصل

  ممنونم.  د،یکنم  کنم از شما که پهلوان  من تشر م و

  راحت بشوم واقعاً.  خواهمم  دگ یهمان نیندارم استاد، از دست ا  یاهممنون. چار  ل یخ :نبیز خانم

  ی رادهایا   کندخودش کار م   یرو   . هرکسدیکنخودتان کار م   یرو  د یخدا را شر، خدا را شر شما دار  آقای شهبازی:

  تا اطرافمان درست بشود.   م یخودمان را درست کن دیکه با  میاصل معتقد هست نیاگر به ا د،یخودش را حتماً خواهد د 

. الزم  نندی ب هم م  رانید   میکنخودمان روشن م  ی. برامیشمع هست  میست ین   . قاضمیشوروشن م   میهست  مثل شمع  ما

  خودت را درست کن.   ایب ی شما بد م ییبو   یبه   م یکه قضاوت کن ست ین

اصال    کند،خودش کار م   یفقط رو  آمده  رون یب  کند م   جادیا   ذهن که من   نگران  نیاز ا    . هرکسمیآمد  رونی ب   از آن نگران   ما

  . ستیها ن آدم ر یینگران تغ
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   . ولدیکن نم  ای  دیکن م  رییتغ  د،یکنکه شما گوش م   ستمین  نیاصال نگران ا  کنمبرنامه را بنده در خدمت شما اجرا م  نیا

که   حال نیع و هزاران نفر مثل شما، در شودم  دا ینفر مثل شما پهلوان پ   ی   دین یبم دفعهی  ستمیمن نگران ن کهدرحال

  شوق هم دارند.  ۀیخب گر  کنندخودشان را دارند درست م 

دارم خداوند    کنم، خودم کار م  یشوق است که من دارم رو  ۀیگر   خواهم، پول م  قدرنیکه ا   ستین   ذهنشما نالۀ من  ۀیگر نیا

  خوشحالم. آورم، را م  خرد زندگ ام،به زندگ  آورمرا م  را زندگ 

به    میگوم   ی و تبر  دیشوق دارم و خوشحالم. ذوق دارم. شما ذوق اصالح دار  حالنیدرع  ول   کشم،درد م   کنم،م   صبر

  شما. 
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  یشهباز یب از کوهدشت با سخنان آقاخانم  مهتا ‐٣۶

  را دادم. هایبازآن پارت ام، بده را داده ام. بده میر یتماس را ب   نیخُب دوستان آخر آقای شهبازی:

  را بخوانم.  ٣٠٩٩شعر  خواهمم   مهتاب: خانم

 ميم»   «ِبسحالر ـٰنمحالر ه   اللـَّ

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

  
  دور مشو ز چشم من  ، من دۀیدو د نورِ

  کم من از شرارِ من  ،من نۀیس شعلۀ
  

  من  فِ یمن، خوبِ من و لط فِیمن و حر  ارِی
   )١٨٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ی پندم استادِ عشق ز استاد بداد
   یبترس ز هرکس که دل بدو داد ن،ی ه که

  
  ی دیکه تو از نوشِ او بنوش  آن کس  هر 
    یاوت فَصاد شِیبعدِ نوش، کند ن ز

  
  کرد حلقه در گوشَت چشم مستِ کس  چو
    یآزاد یگوش پنبه برون کن، مجو  ز

  
  دیبنه دِل خود را چو دخل خنده رس  نیبر 

  ی عشرت، ز خرمن شاد دیغم نجو که
  

  مسلّم دهد تو را سلطان   نیزم  مر 
  یبغداد دِیداد به بِشر و جن چنانکه



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۴۰-۱مشار

  96صفحه: 

  طوقِ موهبت آمد، شست گردنِ غم چو
    یدادیداِد خدا و بِمرد ب دی رس 

  
  تابد ماه بر تو م   یهر کجا که رو  به

  ی و آباد نورفشان بر خراب ستمه
  

شب تو را بِه از روز است ،یماه شد  غالم  
  ی هر واد انِیپشتدارِ تو باشد م که

  
  تو را و خُنُک جمله همرهانِ تو را خُُنک
  ی افتاد بختی و ن یسعدِ اکبر که

  
  جان   یخوشش اعتماد کن ا یِهاوعده به

    یعادیمشاه مثل ندارد به راست که
  

  شاه  دیبو نیا رِیگوشِ تو همه تفس به
  ی اشتِر خود را نوا زند حاد چنانکه

   )٣٠٩٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ام.  هفتصد بار خوانده  ی . نزدزمی استاد، پدر عز بله

  .  نیآفر  ن،یآفر ن،یآفر  ن،یآفر شهبازی: آقای

  :دیگو خدا را شرت. بعد م مهتاب: خانم

  ار اظهارِ ک یاستادان پ جمله
  انکسار  یِو جا  ندیجو ستین

   )١۴۶٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

   )١۴۶٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  تر است افزون  ستین نیکجا ا  هر 
  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ

   )١۴٧٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  جا. آن گذاردرا م  ش یاست خداوند پا ادتریعدم ز ن یا ییهرجا دی گوم

  نه؟ خانم مهتاب.  ر، ید  دیخوان را از حفظ م  ها نی! انیآفر آقای شهبازی:

  :  دیگوبله، بله بله. بعد م  مهتاب: خانم

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

   )۴۶٧٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

   )۴۶٧٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دوست  یِرو  ندینامحرم نب جانِ
  اوست  یهمآن جان کآصل او از کو  جز 

   )۴۶٨٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :  دیگودوباره م  بعد

  کشد م  رونی ز مرده زنده ب چون
  که مرده گشت، او دارد رشَد   هر 

  )۵۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،ی(مولوى، مثنو

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یِزنده سو نْفسِ
  )۵۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  الصمد  اْلحشو تا مخِْرج مرده
  آورد   رونیمرده ب نی ز یيزنده

  )۵۵١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  :  د یگوم  بعد

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

    )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوت چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در

    )۴٩۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  :  میگوم  بعد

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوت چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در

  )۴٩۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ! نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  . خوانمم  یمثنو خوانم،همه شعرها را م  نی. بعد ا دومبدوبدو م   کنم،ورزش م  انیروز درم   یدارم   مهتاب: خانم

    د؟یچقدر سواد دار د یشما گفت آقای شهبازی:

نخوانده  مهتاب:  خانم رفتم    یجورنیام، همگفتم  بچهرفتم، پشت  مدت   ینهضت  بخوانم درس. چون  نداشتم    م یهاکار 

  بروم. توانستم نم  ییجاچی خردسال بودند ه

  !  نیما هم آشنا بشوند با شما. آفر  نندگانی که ب  دمی فقط پرس دانم، بله من م  آقای شهبازی:

  :میگومثال م  سم،ینوم   نمینش نه سواد نداشتم، خواندن نوشتن. م  مهتاب: خانم

از ه  ستم،یتوقع ن  ستم،یدروغ ن   ستم،ی کردن ن  تیشا  ستم،ی ن  بتیغ ندارم. قضاوت ممنوع مهتاب! شاد و    کسچیانتظار 

رونیب یزهای شدن از چ نیغم   ممنوع مهتاب! زرنگ  ممنوع مهتاب! با خودم م زمیپدر عز  میگو .  

  ممنوع!  ران یکار د  یکردن تو ممنوع! فضول  ن یخودبرترب ، نی ب خودبزرگ غرور،

  مزاحمت نشوم بخوانم.    میگو م  ر،یاست د ادیز  بعد،

  .  دیفرموده که شما اگر جنّت، بله بخوان غمبریپ   دی گوکه م   دی! آن شعر هم بلد نیفرآ آقای شهبازی:

    مهتاب: خانم
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  که جنَّت از اٰله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

    )٣٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتأوٰى و د جخدا  دارِیالَم  

    )٣٣۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  :دیگودوباره م  بعد

  ییایم یک   مبر یاز پ اموزیب
  یی رضا دِههرچِت حق دهد، م که

  
  د ی لحظه درِ جنَّت گشا همان

  ییدر ابتال  یشو تو راض چو
  )٢۶٧۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

را    میها دگیخودت! من همۀ همان  یسرجا  نیبنش    ذهنگفتم من  دم، یرفتند کرمانشاه، صبح خواب د   میهادوتا از بچه   ی

نه! من    میگوم   به لحظه، ه  آورمخودم را م  ه   آوردفکرها را م  نی. اکنمم ن  یاناراحت  چی ه  ریسپردم به خداوند، د

  . ستمیتو ن 

  ! نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  :  دیگو بعد م  مهتاب: خانم

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

   )٢٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ ستو، ک  کاستن  

    )٧٧٣ تیپنجم، ب   دفتر  ،یمثنو ،ی(مولو

  را.  هانیا خوانم خودم م ی برا  ه
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  100صفحه: 

خوب    ل ینه؟ مهتاب خانم حالتان خوب است. خ  ر، ی! حالتان خوب است دنیآفر   ن،یآفر  ن، یآفر  ن،یآفر  آقای شهبازی:

  است، درست است؟

  کمی تکرار بود امروز، همسرم    کردمرا نگاه م   ٩۴٠حالم خوب است. داشتم برنامۀ    ل یخ  ، لیخ   ل یخ  مهتاب:  خانم

نشستم    زد،نشستم، او داشت با من حرف بد م   شش یگذاشتم در گوشم، رفتم پ   یدارم آوردم هندزفر   ناراحت بود، گوش

آرام بودم خودم، ه  حرف چ یآرام شد! ه   .نزد  

  ! نیآفر ن،یآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

   یما با خداوند    م یکنم   ییفضاگشا  ن ی«جدّ جدّ» است، چون هرلحظه ا  یی ما، فضاگشا  یی فضاگشا  د یبا  مهتاب:  خانم

  م یکن م  ییما فضاگشا وقت م، یهست یبازشده و ما هم  یآن فضا  م،یهست  ی. ما، من با خداوند میندار  ییجدا م،یهست

  است! کارهچیه  الاص   ذهنمن ن یهم خود خداوند هست. ا م یهم ما هست

  د؟ی مردم دار  یبرا یشنهادیپ   ی  یاهیتوص   ی! خانم مهتاب شما نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  . میبو یزی چ توانمخبر گفتن خطاست» من دربرابر تو نم  انینای ب   شیالبته «پ زم، یپدر عز   مهتاب: خانم

  . دیی. نه، بفرماکنمخواهش م آقای شهبازی:

از    دی آ. مثال همسرمان م میخداوند باش  میتسل   م،یکن   ییما فضاگشا  دیهرلحظه با  میگوم  م،یواله چه بو  مهتاب:  خانم

  ادیز  رومتا سر کوچه م   نم،یبب   رونی ب   رومهستم م  یطورنیمن خودم ا  ،کس   ی   ابانیخ  میروم   ای  زند،م  حرف  رونی ب 

 وقتچیهم از جنس خداوند است. ه   ن ی: امیگو لحظه، م  آورمزده خودم را م   یحرف بد  کس  ی   نمیبب   روم،نم  یدور  یجا

  هرلحظه.  میباش  میتسل  دی . بارومم  شومرد م  شوم،ناراحت نم 

  ! نیآفر ن،یآفر نیآفر آقای شهبازی:

نگاه   ون، یتلوز  یپا  نم ینش م   م یآدارم م  ییاتاق کوچولو  ی من    کند، اخبار گوش م   ند ینش من اآلن همسرم م   مهتاب:  خانم

  دانمنم  ز،یبهار عز   ز، یخانم فائزه عز   ز، ی خانم سارا عز  ز،یعز  ایخانم پرس   یهاحرف  کنمدر گوشم م   یبه آن، هندزفر  کنم م

  . خوانمشعرها را م  کنم، کودکان عشق نگاه م 

عز   فقط پدر  م   مزیاستاد،  را  شعرها  م   خوانمدارم  تو   فعالم   ییگو را  فعال شعرها  من  است  هم    ایجدا،    خوانمطرح  با 

  برنامه؟  نیبخوانمشان ا 

  ! خانم مهتاب. عال عال ! عالنیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  مزاحمت شدم. دی ببخش  مهتاب: خانم

که    د یده م   د یشما. شما نشان دار  غامیپ  ن یبود ا  دارکنندهیچقدر ب   د، یچقدر کم کرد   نم ی! خواهش م عال  آقای شهبازی:

  یطوربه آن صورت. شما سواد آن  م یبه سواد ندار  اج یخوب کردنِ خودمان و خالق بودن، اصالح جامعه، ما احت  یما برا
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  101صفحه: 

  ن یهم معجزه است که واقعًا ا  ن یو ا  دی ردشما فقط به موالنا گوش ک  سانس؛ یلو فوق  سانسیل د،یکه دکترا داشته باش د یندار

  . کندسرعت عوض م  ن یها را به امؤثر باشد که آدم تواند و شعر تَرِ موالنا چقدر م فارس ن یری زبان ش

  د؟ یکنچند سال است به برنامه گوش م  شما

با  مهتاب:  خانم است    دانمنم  دیمن  سال  سال،    ایپنج  ز  ی شش  م   یادیمدت     چ یه   دم،یفهمنم  کردمفقط گوش 

م   دمیفهمنم نگاه  فقط  بعد  است.   زبانم ل ه  کردم،چون  م   پشت سر هم  را مکردمنگاه    ی مثنو  خواندم،. شعرها 

  ناراحت نشدم.  چ یزد، دهانم باز شد، ه  حرف  ی آمد  رونی همسرم از ب  دمیهست د   چند ماه ی لحظه  ی . خواندمم

  عجب! آقای شهبازی:

  :گفتمشعرها را خواندم. بعد م   کردم، ه ییفضاگشا ر یهمان لحظه د  مهتاب: خانم

  یی ساز در آخر زمان کرد طَرب اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ

  یی نکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا
  )٣٠١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

. فقط  اندیه بازهم  هانیخداوند است، ا  همه شوخ  هانیاست، ا  یی«جدّ جدّ» فضاگشا  : مهتاب! همان لحظه هگفتمم

  . کردمکارها را م  نیا

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  )٢٨۴٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

.  شومناراحت نم  چ یخدا قسم هام بزند، فحش بدهد، بهدر خانه  دیا ی. اآلن آدم ب شدفضا باز م  ن یا  خواندم را م   هانیا   ه

  کندم  یکار  ی حوصله است،  کم  کمیدو، سه سالش بوده، دو سالش بوده پدر و مادر از دست داده    کم، ی همسرم  

  . کنمم  ییفضاگشا لحظه خراب بشود، ه  نینشود ا  نیخشم میگو اصال ناراحت نشود، م

  . دییای! خانم مهتاب، باز هم ب عال ! عالنیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

. اصال از  خوانماگر اشتباه م  خواهمحضرت موالنا از تو معذرت م   میگو م  خوانمموالنا م  یشعرها  ن یهم  مهتاب:  خانم

  . خوانماگر اشتباه م  خواهمهمه هم معذرت م 
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  102صفحه: 

  ! دیخوان چقدر هم درست م د،ی خوان اشتباه نم آقای شهبازی:

  ایکمم!    ایخدا ب   ای  گفتمبخوانم، م  توانستمرا نم   نیعاشقان، آمد خزان، آمد خزان» ا   یعاشقان، ا   ی«ا  مهتاب:  خانم

   ی   خوانمم   باریدارم    حی. تسب کنم. اآلن دارم حفظش م گرفتمم   ادی  م،یخوب بود برا   لیحضرت موالنا کمم کن! خ

  . شبخوانم  د ی. تا هزار بار باشمارمدانه م 

  تکرار مهم است؟ مؤثر است.  د یکن! پس شما هم فکر م نیآفر آقای شهبازی:

با تکرار    م یچون ما سواد ندار  د، ی کنتکرار م   هایمثنو  نیاستاد چون ا  دیآ خوشم م   ل یها تکرار، تکرار! من خ  مهتاب:  خانم

  !تکرار فقط! تکرار  م، یری گم  ادی

  ! عال ! عالنیآفر نیآفر آقای شهبازی:

  مزاحمت شدم.  ادیز دی ببخش  مهتاب: خانم

شهبازی: س   آقای  شما  از  هم  ما  ب   م، یشونم  ر یواله  م  نندگان ی مطمئنم  صحبت کن  خواهند هم  ول دی شما  خُب   .   دی با  

  . رید م یکن خداحافظ 

  . دیز یعز   د،یز یعز   مهتاب: خانم

  . . ممنونم عالدیصحبت کن   دیا یخط، باز هم ب  یرو دییایممنونم، باز هم ب  آقای شهبازی:

  چشم، چشم. خداحافظ، خدانگهدارت باشد. مهتاب: خانم
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  یشهباز یسخنان آقا ‐٣٧

  خوب است! ل یخوب بود. خ لیخ

از حضورتان مرخص بشوم.    دی شده، خُب با  م یچهار ساعت و ن   متجاوز از، بله حوال ، ول  دی خط هست   ی رو  نم یبم   وستاند

  لۀ یوسبه  ، روشن   ن یبه ا  ، ییبای ز  ن یموالنا به ا  غامیپ    زندگ  غامی . پمیشر کن   دی با   جمعدسته  کنم خوب بود! من فکر م   لیخ

  . شودم  انیشما ب 

را، تکرار تکرار تکرار!   اتیاب  دی . تکرار کندیمثل مهتاب، خانم مهتاب کار کن   د، یتر کار کن باز هم سخت  کنم م   ق یتشو  من

  .  دیسؤال نکن   دی صبر کن د،ی . ادامه بدهدیادامه بده دیشومتوجه نم  یزیچ  دی اگر تازه برنامه را شروع کرد

   نشی ب   یها در شما  و تکرار آن  اتیاب  نیا   بیترک  واشیواشی.  دمی فهمنم  یزیاول من چ  ندی گومثل خانم مهتاب که م 

آن سواد بفهمند.   لۀیوس. خانم مهتاب سواد ندارند که بهستین  یسواد نشِ یب ست، ی ن  یکتاب  نشِ ی ب   ن یکه ا آورد وجود مبه

  شده.  داریدرونش ب نشیآن ب

ا   طورنیهم ب  نشِ ی ب   نیکه  تاشودم   دار یدرون در کودکان عشق  از خداوند جدا شده. کودکان  ا زه  که    ست ین   یطورنیاند 

را   ات یاب  ن یو چقدر درست ا شوند،م  دار یکه ب   دی نی ب م  با مختصر آگاه ن ی. بنابرا انددهیهم چ ی رو دگ یهمان  هیال هیالهیال

جا آمده، از  بفهمد شعر موالنا را. شعر موالنا هم از آن توانددرونشان م    زندگ   ونشان،در  یار یکه آن هشآن  ی. برافهمندم

  آمده.  بیجهان غ

به غ  کس   ی   نیبنابرا بهتر از کس  تواند وصل است م   بی که  را  پنجاه سال است هزاران  شعر    تا کتاب خوانده ولکه 

  ده یاگر با آن همان    هم خوب است، ول  یندارد، سواد کتاب   بستگ   ی اصال به سواد کتاب   نی است، بفهمد. ا   یسوادش کتاب 

  . میکن نم  شرفتیجا، پ آن میشو م  ذهن و زندان  جامدو  دهی چیپ یهاما را در فرمول  اندازدم  م،یباش

توهم خواهش   نیتله و از ا   نی. شما از امیر یب ادی  دی . بامیریب  ادی میتوانم   ریدکنم که ما از هم  یادآوریحال دوباره  هربه 

  م، یدهم   اد ی  ر ید. ما به هممی ها گوش بده حرف بزنند و ما به حرف آن  دیدو نفر با    یفقط    کهنیا  د، ییایب  رون یب  نم ک م

.  شودم  انیهمۀ شما ب  لۀیوسبه  و روشن  ییبای به ز غامیپ نیها ا . مخصوصاً اآلن که پس از مدتمیر یگ م  ادی ر یدما از هم

شما به   م یگوواقع م من در  کنم، حرف بزنم من شما را دوست دارم، صادقانه صحبت م  نی ا   د ی... من نبااگر شما فقط به

  .م یر یگ م  ادی ر یدما از هم د، یبدهمن گوش   یهاکه فقط به حرف م یگونم  د، یمردم گوش بده

آن تابش قرار    ، یدفعه که در معرض آن انرژ. چون هررمیگ م  ادیمن هم از شما    رم،یگ نم  ادی که من از شما    د یفکر نکن  شما

دارد باز بماند، باز هم بازتر بشود. توجه    لی ندارد بسته شود. م  ل یم   ر ید   شود،باز م   تر شی درون من ب   یفضا  ن یا  رم، یگ م

هم   شان یو ا م یبشود، ما هم شاگرد هست  ان یب    نفر خاص  ی  لۀ یوسبه غامیکه پ د یفکر کن  دی است که شما نبا ن یا  د؟ی کنم

  است.  یافلج کننده اریبس اریتوهم بس  ن ی. ااستاد است
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