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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۴۶۲
 

 گواست ماهم چو روی کنعانیم یوسف
 نخواست گواهان و خط آفتاب از کس هیچ
  راست را تو بلندم رسو

 
 دهم نشان

  نیست رسوقد از راستت  
 
 راست نشان

 فر و خون   و چست   قمر گواه هست
ان شعشعه  سماست گواه و خط اخت 

 شما گواه کیست گلزارها و گل ای
 هاستچشم در که رنگ مغزهاست در که بوی
 او منشور و خط کو قاضیست اگر عقل
 وفاست و وقار و صت   کار پایان دیدن
 حرم نشان چیست است محرم اگر عشق
 فناست او نظر در دوست روی بجز آنک
  چیست روسپیست دون عالم

 
 آن نشان

 قفاست در دگرش آن و پیش حریفیش آنک
 درکشد برش به آن کند راهش به چونک
 عطاست از نه او خلعت وفاست از نه او بوسه

  چیست
 
  هست آنک نشان

 
 دگر جهان

 هاستکهنه این رفت    هاحال شدن نو
 نو دام و نو باغ نو شام و نو روز
 نوغناست و نوخوش   نو اندیشه نفس هر
 رودیم کجا کهنه رسدیم کجا ز نو
 منتهاستن   عالم نظر ورای نه گر

 ولیک نماید بسته جوست آب چون عالم
 ستکجا از این نو نو رسدیم و رودیم

 بایدش سخن آنک مگو دیگر و خامش
 ماست شاه سخن اصل بجو گو سخن اصل
یزیان مفخر جان بخش شیه شاه  تت 
 مصطفاست همنفس عشق ارسار در آنک

 
 

  ۷۲۳مولوی، مثنوی معنوی، دفت  ششم، سطر 

 ایپرده اندر و کندی بیس جان
 ایناورده بد اصل مردن زانک

ی تا  تمام کندن جان نیست نمتر
 بام به نان   نردبان کمالن  

 بود کم پایه دو پایه صد ز چون
 بود نامحرم کوشنده را بام

 بود کم گز صد ز گز یک رسن چون
 رود یک چه از دلو اندر آب
 امتر  ای نیان   کشت   این غرق

 االختر  من اندرو بننیه تا
 طارقست کو دان اصل آخر من

  و وسواس کشت  
 

 غارقست را غ
 شود ازرق گنبد آفتاب

http://www.ganjnama.com/View/97/99/3086/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/3086/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/3086/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/109/8746/مولوی_Molavi.html
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 شود مستغرق چونک هش کشت  
 دراز کندن جان گشت نمردی چون
 طراز شمع ای صبح در شو مات
ان نگشتند تا  نهان ما اخت 

 جهان خورشید پنهانست دانک
 شکن هم در مت   زن خود بر گرز
  زانک

 
 تن چشم آمد گوش پنبه

 یم خود بر گرز
 
  ای خود زن

 
 دن

 مت   این فعالم اندر تست عکس
 ایدیده من صورت در خود عکس

 ایجوشیده بر خویش قتال در
ی آن چوهم  فرو شد چه در که شتر

 او پنداشت خود خصم را خود عکس
 شیکن   باشد هست ضد نف  
  را ضد ضد ز تا

 
 اندیک بدان

 نیست اعالم ضد نف   جز زمان این
 نیست دامن  یمد نشات اندرین

 لباب ذو ای آن باید حجابتن  
 حجاب دران بر و بگزین را مرگ
  چنان نه

 
 روی گوری در که مریک

 روی نوری در که تبدییل مرگ
  آن گشت بالغ مرد

 
 بمرد بچیک

  صبغت شد رومتر 
 

د زنیک  ست 
 نماند خایک هیات شد زر خاک
 نماند غمنایک خار شد فرج غم

 ارسارجو کای گفت زین مصطف  
تو زنده بیت   که خوایه را مرده  
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یس  وع  264امروز را با غزل شماره  حضور  برنامه گنجبا سالم و احوالپر کنم. یمازدیوان شمس موالنا شر  

 نخواست گواهان و خط آفتاب از کس هیچ***  گواست ماهم چو روی کنعانیم یوسف

 است رمز زیبان    ،لیک اصل ما و وسف کنعانی یعنی یوسف بطور سمبگوید هر انسانی یوسف کنعانی است. ییمپس موالنا 
ی

 ،که از جنس زندگ

در واقع فضای کنعان   ،رمز خدایت ماست که بخودش آگاه شده و همینطور که میدانید در این نوشته های عرفانی  و  رمز بیکرانی  ،لطافت

ی که ذهن نشان و مرص فضای  . فضای یکتان  این لحظه ،حضور  ی برای گوییم این جهان. جهان یمدهد که ما یمفرم است یعنی این جهان. آن چپ 

ی است که ذهن ما  ی شما آشنا هستید با  یلو . توانیم بگوییم مثل خواب دیدن استیم  . جور تصویر است در واقع یک . دهد یمما نشان به چپ 

کند. یمرد سمبولیک صحبت این جهان و دا  

 دارم این را از  از جنس زندگیم و هوشیارم به و  گوید من یوسفی هستم که من بیدار شدم به اینکه یوسفمیمپس 
ً
اینکه از جنس زندگیم. و عمال

ع میکنم. طخودم سا  

کنم این انرژی که یمبه کارم و هر فکری  شود یماز من جاری کنم این انرژی یممشخص است که من یوسف اهل کنعان هستم. چرا؟ هر کاری  

 بیوسف   ... انرژی حضور باشد 
ً
 هوشیار به هوشیاری حضور است و همه از این جنس هستند. فعال

ً
انسانها و  از ضی عکنعانی یعنی انسانی که کامال

 یا بیشپر انسانها آگاه از این موضوع نیستند. 

کنعان هستم من اهل فضای یکتان  این لحظه هستم. اهل گوید که من یوسف اهل  یم ارد دیجه در ذهنشان یا در جهان هستند. ویل این نتدر 

 
ی

در فضای یکتان  این لحظه من ویل  . رومیمور  کنم و این ور و آنیمفکر زنده هستم  کنم و یممرص نیستم و درست است که در این جهان زندگ

 
ی

  هل کنعان هستم. کنم پس اهل این فضا نیستم و ایمزندگ

 . حکم شما که کیس شما را آفتاب کردهاین فرمان یا ( که خط یعنی فرمان)پرسد یمگوید که هیچ کس از آفتاب نیم زند و یمیک تمثیل دیگر هم 

گواهان یعنی شاهد.   ؟شاهدت گ هستکو؟   

  ؟! درسته دیگر  
ً
ی که رو به خورشید است شما آنجا بایستد اگر درخشد و یمآفتاب دائما بینید که خورشید به آن قسمت یمآن قسمت زمی 

کند. یمو روشن دهد یمدرخشد و گرما یم  

ی فرمان شاهد آفتاب است ات دیگر حکم یک نفر نیست. در واقع ما حکم خدا هستیم. در جلس نیازمند گوید که یوسفی انسان یمو دارد  . همی 

 هستیم که به خ میکنیم به یوسف بودمان آگاهیمع طاین انرژی را از خودمان ساگفته که ما وقنر 
ی

دش هوشیار شده. و ما خود زندگ  

ی یمکه   طور همانشو راست است و گوید که من مثل شو بلند هستم. یمو بعد هم   دانید شاخه هایش رو به باال هستند و خم نشده رو به زمی 

ی بخواهد. ب ی ی راست بودنش یعنی ما برای راست نابراین برایکه چپ   بودنمان احتیاج   ی 
ی

یم تا  بودنمان و از جنس زندگ نداریم از دیگران تایید بگپ 

 بگوییم که ما راست هستیم. 
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که یوسف هستیم. بنابراین به توجه و تایید مردم   دانیمیمنمان را گم کردیم رفتیم توی ذهن و  گوید؟ برای اینکه ما یوسفی یمچرا موالنا اینها را 

ی هستیم اوقاتو بیشپر  . احتیاج داریم ن  اختیار هستیم تا مردم را  گویمیشود گفت دروغگوییم که یمگوییم و آنقدر دروغ یمدروغ حنر  . دروغی 

باورمان بشود که آدم حسان  هستیم و بعد بگوییم که و ما  . و آنها هم بگویند که ما آدم حسان  هستیم. حسان  هستیم آدممتقاعد کنیم که ما 

ا راست هستیم. مگویند که ما آدم درست و حسان  هستیم. یمچون همه  . پسپس درست است  

 دارد اگر آنها بگویند که من آدم حسان  هستم  اعتقاد مردم و باورهایخودم به  در مورد عقیده و باروم گویند من یمپس چون همه 
ی

مردم بستگ

. . حاال دروغ یا راست باید یک قصه هان  به آنها بگویم که آنها من را تایید کنند تاثپ  قرار بدم حت. البته برای آدم حسان  بودن من باید آنها را ت. 

شما اینطوری هستید؟ آیا   

 شو ب
ً
ی  دراز رو به باال است و بقول حافظ دستش را ند هستیم و گفتم شو شاخه هایش لما ذاتا ی به من نکرده به مردم که به من بدهید و چپ 

هستم و راست هستم. که اضافه کنید تا من حس کنم    

ی بودنیمو میگوید من به تو یک نشانی راست  ی تر  . دهم. راست تر از راستی  راسنر دیگری وجود  گونهخدایت و یوسفیت ما هیچ اصل ما،راستی 

 ندارد. 

که به مردم دروغ بگوییم و مردن را تحت تاثپ    ثابت کنیم که راست هستیم. الزم نیستهان نگاه کنیم تا جبه  پس ما الزم نیست که به مردم و 

دم راسنر هستید! آکه بله ما بارو کردیم قصه تو ر ا. و شما قرار بدهیم تا آنها به ما بگویند    

 اگر  ما دروغ بگوییم معنیش این است که ما خودمان را دوست نداریم
ً
ای دادیم. و یک کلمهیمآنطور که بودیم نشان  یمر دوست داشتاگ . اصال

  Integrityگوید در این غزل و جاهای دیگر یمکه موالنا   طور همانبرای اینکه باالتر از راست بودن است. که   Integrityهست در انگلییس بنام 

م و یمدالر قرض  50من از شما . کوشش کند که راست باشدانسان هم راست باشد و هم  یعت  اینکه  . ندارد  یان  که در فاریس معادل گو  گپ 

کنم و یمروم کار یم . مناگر آن را داشته باشمگوییم تمامیت یمکه گایه اوقات    Integrityدهم. اگر آن یمبه شما پس گویم که هفته دیگر یم

کوششم نخوابیده ویل اگر آن را نداشته باشم و پشت این راست بودنم کار نخوابیده باشد   . دهمیمکنم و هفته دیگر به شما یمپول را تهیه این 

 50آیید یمشما تمام وجودم نخوابیده باشد که من باید راست مثل شو از آب در بیام هفته دیگر که ام نخوابیده باشد  ادهاست و ار خو باشد و 

د من   گویم ندارم! یمدالرتان را بگپ 

 دهید! یماین پول را ید که ویل شما گفتید که هفته دیگر پرسیمشما 

 راست 
ً
 دادم. اگر داشتم یمگویم . ندارم! یممن کامال

ی را راست نویل . گویید ندارید یمبله شما راست  دادید که راست در بیاد یمآن کوشیسر که باید بخرج  و گویید و آن این است که آن قوه یمیک چپ 

 بخرج ندادید. 
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خواهید برگردید یمو دوباره که اگر یوسف کنعانی هستید و آمدید به این جهان دهد  یمنشان یوسف دارد  یبا پیش کشیدن قصهموالنا 

 هویت  انهایمحرکت فکر  از یعنی ما در فضای یکتان  این لحظه نیستیم و توی ذهن هستیم و . هوشیارانه به آن جهان
ی

از یم . گپ  یمو زندگ

ون  ه بکشیم. خواهیم یمجهان بپ   و شپ 
ی

 زندگ

 هماهنگ بشویم و یکو برای اینکه برگردیم و این وضعیت را رها کنیم و برگردیم به فضای  
ی

بشویم این کار الزم دارد.  تا یکتان  این لحظه و با زندگ

اگر این کار  را پشتش نگذارید فایده ندارد و از چند خط توضیح خواهم داد که  االن پس د که کار را بگذارند پشتش. ستنو بیشپر مردم حاضی نی

 کار شما الزم است. خواست شما و  

 تا برسید به آن یگ ساحل.  د شوییمای شما از یک ساحیل وارد یک رودخانهکه مده  آطوری  بودا این سمدر سمبولی

دهم. این جر دارد یمتوضیح  مم دار سبولی. حاال من فقط سمیک رودخانه گل آلودی است و پر از حیوانات خطرناک مثل سوسمار و مار 

 هستید  . و اهل کنعان هستید  . شما از جنس هوشیاری حضور هستید که اینجا اسمش را گذاشته یوسفگوید که یمدارد  ؟گوید یم
ی

. اهل زندگ

 .  The other Shoreگوید یموارد رودخانه این جهان میشوید و باید شنا کنید تا برسید به آن یگ ساحل و بودا 

 بخش دوم: 

ی شد که ما بصورت هوشیاری ر طو  اینشما هوشیاری هستید منتها هوشیار بخودتان. پس دوباره ه؟ در آن یگ ساحل چطوری لگ ساحین یا

ساحل. در آنجا رسیم به آن یگ یمکنیم یمشویم شنا یمروخانه این جهان . وارد میاییم به این جهان  شویم از شکم مادرمانیموارد این جهان 

 هستیم و آگاهم یمهوشیاری از خودش هوشیار و آگاه شده و ، هوشیاری هستیم که
ی

 مانیم. یمدانیم که از جنس زندگ

 در فکرهایمان گم بشویم ما به ماموریتمان عمل نکردیم. و یعنی توی این جهان حاال اگر توی این رودخانه گم بشویم 

 وارد این رودخانه نشما ممکن است بگوی
ً
ی که وارد این جهان شود. شما یمخواهم بشوم!! نه نیمید که من اصال  یمهمی 

ی
شوید تا دو سه سالگ

های ذهنی هم هویت یم. با ذهن رشد شوید یموارد ذهن  ی های ذهنی شوید و بعد متوجه بشوید بکنید و ذهنتان باید رشد کند و با چپ  ی با این چپ 

 از  شدید و هویتکه با آنها هم هویت 
ی

ونندهیمهویت و شادی نخواهید اینها به شما یمها آنو شادی و زندگ . و  د و از اینها خودتان را بکشید بپ 

 . خواهد به ما حمله کند یمبعد بقول معروف زاده بشوید از این ذهن یا این جهان تا برسید به آن ساحل. خب این وسط سوسمار خوابیده و 

ی هم هویت از جنس سوسمار است و  به آن کیس که کند؟ به آن کیس که یمسوسمار به گ حمله  ی ی چسبیده.  استبا چپ  ی  و به چپ 

ی نچسبیدم و یمخب شما  ی هان  که ساحل. اگر کیس آن یگ شنا کنید و بروید به  شی    عتوانید بگویید که من به چپ 
ی آگاه بشود که به آن چپ 

ی    Attachmentsها را رها کند و بقول انگلییس ها از متصل شده و چسبیده آن ی سبب خواهید یمکه شما از آنها هویت هر اتصایل به یک چپ 

 حمله سوسمار است. 
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سید راه دیگری نیست؟ نه راه چاره ای هم ندارید. حاال رودخانه هست و شما باید از آن رد بشوید و  یشما ممکن است که بپر این  نیست.  بهپر

درخت و حیوان دوباره م یتوانیم برگردیمما که نانسان متعایل بشود. برای اینکه یک جریان تحول است یا یک فرایند   Processهمه یک 

ی نبوده؟  ! بشویم سید راه بهپر  خب این هم یک راه است دیگر!! ما باید از این رودخانه برویم آن طرف. شما ممکن است بپر

 رودخانه جهان! آن کیس که درست کرده و خلق کرده گفته که این راهت است. 

ها یماین شما را آگاه  ی ی یمکند کم کم به چپ  هان  یمشوید . یمچسبید و از جنس چپ 
ی چسبند به یمچسبند. به مقامشان یمبینید که انسانها به چه چپ 

به زبانشان و خانواده !!! ؟چسبند یمچسبند. به جر نیمشان ه کتاب و به دین خودچسبند بیمشان به همرسشان به خانه شان سوادشان به بچه 

ند. یمچسبند ... یعنی از اینها یمشان   خواهند هویت بگپ 

 نیست و یمیواش یواش متوجه 
ی

 کند و یمنجا یک سوسماری به آنها حمله آچسبند در یمبه هر جر که شوند که اینها خواب است و در اینها زندگ

 بردش. یم نباشد رود و کیس حواسش یمم است و با شعت طتال ر این رودخانه هم خییل پ  

ی ن درد را مبنا قرار دهیم آحمله کند و دردمان بیآید و  ما کافی است یک سوسمار به  و به آن دردها هم بچسبیم و هر چقدر به دردهای بیشپر

ی به ما حمله   کند. یمبچسبیم سوسمار بیشپر

 . و این لحظه را پذیرفتید  . اتصاالت نیستید هر موقع حس کردید که از جنس سوسمار نیستید و از جنس این 
ی

شوید و سوسمار یماز جنس زندگ

 شوید. یمبیند. از پهلوی سوسمار رد یمشما را ن

خودتان را مشغول من های ذهنی هم هست. حواستان باشد که اگر به نمایش غم و غصۀ من های ذهنی این رودخانه در ضمن محل نمایش 

کنید یمکند . جنگهای داخیل ایجاد یمکنید مثل این اخبار منفی تلویزیون . اخبار منفی تلویزیون را گ بوجود میآرود؟ من های ذهنی .جنگ ایجاد 

. هر چقدر بیشپر به اینها توجه کنید بیشپر از کنند و همه این اخبار جر هست؟ یمکشند و شکنجه یمو مردم همدیگر را  منفی و مال من ذهنی

 مانید. شوید و بیشپر در این رودخانه یمیمجنس اینها 

ند به آن طرف. رو یمکنند و یمشوند و شنا یمیک تعدادی هم عاقل کنند و مورد حمله سوسمارها هستند. یممردم در این رودخانه دارند شنا 

هان  که چسبیدید بچسبید و در این رودخانه شناور چخواهید به یمخواهید بکنید؟ یمحاال شما چکار 
ی باشید و حیوانات به شما حمله بکنند؟ پ 

 باشید و متوجه یمیا نه 
ی

 و هوشیاری ن آشنا کنید و برسید به  . باشید این قضیه خواهید از جنس زندگ
ی

 از جنس زندگ
ً
ساحل و در آنجا کامال

. حضور بشوید    که به خودش آگاه شده و خالص شده از مسائل این جهانی

ها دنبال یمکه دارند عجله یمروید و مردیمآن موقع در این جهان دارید راه  ی  را پوشانده اند و در چپ 
ی

کنند بروند به آینده و این لحظه را و زندگ

 
ی

 و خدا از میاد باال. در ضمن  وجودتتانکنید و شادی از اعماق یمکنید و کیفتان را یمو قضاوت نکنید یمدند به آنها نگاه گر یمزندگ
ی

عشق و زندگ

کنید و یمکند به تمام کارهان  که یمکند و از شما شادی و آرامش تشعشع یمبه جهان تشعشع از شما خرد و شادی کند. یمشما خودش را بیان 



8 
 

مستقل هستید . پادشاه کنید و فکرهای نو میاورید به این جهان. به فکرهای کهنه و به دستورالعملهای کهنه نچسبیدید و خودتان یمرهان  که فک

 مثل این یوسف.  . وجود خودتان هستید 

ی است.   یوسف کیه؟ یوسف خدایت ماست. قصه یوسف هم همی 

 و بینید که یوسف فرزند عشق است. ما فرزند عشق هستیم. یمدر قصه یوسف 
ی

برای اینکه از جنس هوشیاری هستیم. به عبارنر فرزند زندگ

ما « جنس من هستید؟از شما » برای اینکه از جنس او هستیم. در این فرهنگ به کرات گفته شده که خدا از ما پرسیده خدا هستیم. چرا؟ 

 در این رودخانه گم شدیم. سوسمارها ما را ترساندن. گفتیم بله. یعنی ما هوشیار به 
ً
و حواسمان نیست این هستیم که از جنس او هستیم و فعال

هان  که به خودمان چسباندیم و به خودمان بستیم 
ی به ما حمله  ها شویم و هم سوسمار یمسبک رها کنیم هم کنم را اگر یمو شنا که این چپ 

 د. نکنیمن

ی اتفاق افتد. اولیمیوسف فرزند یعقوب است و چند تا رویداد مهم براش اتفاق پس یوسف اصلیت شماست.  این است که یوسف را مهم ی 

 اندازند توی چاه. یمبرادرهایش 

فامیل هاش گ هستند؟ برادرهای ما گ هستند؟ برادرهای یک انسان شش ماهه که تازه متولد شده گ هستند؟ پدرش است مادرش است برادر 

 و معلمانش هستند. همه اینها برادرهایش هستند. 

 اندازند توی چاه. یمچکار میکنند؟ 

ی چاه ذهن ی هم هویت شدن با باورهاست. . است چاه چیه؟ همی  مان و اضار باورهایمان را یاد بدهیم به بچه با یک اضاری ما دوست داریمهمی 

ی. یم  به او تزریق کنیم و حمیل بکنیم و تمام باورهایمان را سیایس و یا اجتمایع دین مان را به او ت کنیم که باید یاد بگپ 
ی

که به او بگوییم  یا خانوادگ

 نها هم هویت شو. یعنی بیفت ته چاه!! ایبا 

گم شدند. و ن رودخانه  آچون در مقایسه هستند و همه آنها در ذهن گم شدند و در  ؟اندازند. برادرهایش حسود هستند. چرا یمبردارهایش او را 

 دهد. یم. یک کاروانی یوسف را از چاه نجات اندازند توی چاهیمیوسف را 

سید که کاروان جر هست؟ کاروان همیشه   است. یوسف شما را یک کیس از چاه آید. ممکن است  یمممکن است بپر
ی

ون. یمکاروان زندگ آورد بپ 

ون یعنی شما به درجه ای و آ از چاه یم خوانید یم. موالنا رسانید به خشگ یمخودتان را  . شوید که دیگر در تاریگ ته چاه نیستید یم هوشیار رد بپ 

ید و در یک جان  یمدرس . از دردهان  که ایجاد کردید کنید یمبه یک برنامه معنوی گوش  که من کاری  این   مثل اینکهشوید که یممتوجه گپ 

ها را به خودم  . ری هستیک خپ  دیگری در یک جای دیگکنم درست نیست. یم ی اضافه کنم و خودم اینکه من تمام فکر و ذکرم این است که چپ 

 را بزرگپر کنم و خودم را با دیگران مقایسه کنم این نیست!! 
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 سش خییل مهم است. جر هست؟ این پر حاال 

رشد کرده  یماست یا ذهن است. این دفعه که ک رسد. مرص فضای این جهانیمکاروان به مرص افتد که با  یمرویداد دیگری که برای یوسف اتفاق 

ش   اندازد. یمزلیخا گپ 

 سمبولیک هستند اینها. ی! شو گوید که شما باید با من همبسپر بیماندازد و یمیوسف را در یک اتاق گپ  زلیخا زنی است که 

ود که پادشاه شز یمواهید ..یوسف کجا بخرا نجات بدهید  تانزند. یعنی چه؟ یعنی شما اگر از چاه هم خودیمو یوسف ش باز  ی رود؟ مپ   می 

 بشوید و تمام فرمهای زندگیتان و تمام تصمیم های زندگیتان  از خواهید یم. شما هم که خودش بشود 
ی

فکرهایتان زیر سلطه خودتان جنس زندگ

 خودتان هستید. 
ی

 در بیاد. پادشاه زندگ

شما بخواهید بگویید که من از چاه گوییم که بسیار بسیار آموزنده است. یعنی االن یمرود آنجا ... داریم قصه یوسف کنعانی را یمیوسف دارد 

ی راحنر هم نیست. یمیک قسمت از من ذهنی شما رها شدم و خودم را هم کشیدم کنار   گوید کجا؟؟ به همی 

کشد که کجا داری یمگرفته و   را دریا و گل هم پایش اهد خودش را بکشد برساند به خو یمگوید این آب که توی گل است یمبقول موالنا 

 روی!؟؟؟ یم

 گذارم بروی. یممگر من 

ش   گوید نه! یم. و یوسف هم که تو باید با من همبسپر بشوی  وید گیماندازد و یمآنجا هم همینطور است . زلیخا گپ 

 ها نیست که تو تو دهم به یمگوید نه!! من نشان یمزلیخا 
ی

ی سادگ  از چنگ من در بروی. به همی 

رفت کارش را پیش یمو شد یمف با زلیخا همبسپر هم سبگوید که خب حاال این یو  ه ذهن یگ برسد و حاال این قصه است و ممکن است ب

راسنر را دهیم اینجا نایمکه بگویید ما اینجا این کار غلط را انجام   برد.. نه نیست اینطور. زلیخا دوستان دیگری هم دارد. شما ممکن استیم

 باید راست بشوید.  نشانیدم...  م تو را راسترسو بلندگوید یمبینید که یم
ً
 شما کامال

م میاد گویم یممن این دروغ را اینجا    ! حاال جر میشود؟ فایده دارد این یک خانه بزرگ گپ 

کار را هم باید   کار را کردی آن. یعنی اگر این  و فقط خودش که نیست هم دارد و شما باید با آنها هم همبسپر بشوید خب این زلیخا دوستان دیگر 

 ..  توانی بریس به او. یمو باز گرفتار شدی در این رودخانه بودا .. پس نبکنی و آن یگ کار را هم باید بکنی

ید یمدارد اگر برسیم در مثنوی برایتان خواهم خواند. موالنا  روز ام  باید بمپ 
ً
. گوید کامال  نسبت به این من ذهنی

 گوید یم
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 *** زان که مردن اصل بود ناورده ایجان بیس کندی و اندر پرده ای 

ی نیست   جان کندن تمام *** ن  کمال نردبان نان  به بامتا نمتر

. برای اینکه مردن  . شما خییل تو جان کندی ویل همنوز در پرده هسنر کنم یمگویید که این کار را یماصل بود. مردن کامل نسبت به این من ذهنی

ی! یمنکنم. یم.. بقیه را دیگر نکنم یمو آن کار  ی ی چپ   شود چنی 

م. یماز من ذهنی و از ذهنم نمردن کامل یعنی من دیگر هیچ هوینر    جان بیس کندی و اندر پرده ای خواهم هویت یماز این جهان من دیگر نگپ 

ی ن ی م. از هیچ چپ  م. یمبگپ  توانید شما این کار را بکنید؟ یمهیچ توقیع از هیچ کس ندارم. توقعاتم از مردم به صفر رسیده. خواهم شادی بگپ 

 شود. یمنکنید ن

ی نیست جان کندن تمامگوید که یم س بودن حرف مردم به ما و آن سوسمارها و برخوردن  ،کندن ما حملهجان    تا نمتر ی کردن اسپر حس توهی 

یس. شود تا نمپ  یم.. تمام نو غصه خوردن  یس. یم. اگر نردبان کامل نباشد تو به پشت بام هم نمپ   چهار تا پله هم اگر کم باشد تو به پشت بام نمپ 

 )خواهم خواند اگر رسیدم(

ی یمافتد به زندان. زلیخا او را یمبه قصه یوسف. یوسف  مبرگردی حاال  یوسف را از زندان در میاورد. یعنی این من اندازد. و باالخره صپ  شکر و پرهپ 

د که این کار را بکنید یک جاهان  شما را من به شما بگویم  جوری است  ذهنی یک اندازد به زندان. ممکن است حنر یمکه اگر شما تصمیم بگپ 

 . ویل موقت است. یعنی  ورد در بعضی از جاهای بدن شما بوجود بیایمای جسدرده
ً
 ها تو را رها یمبه شما موقتا

ی
گوید که من به این سادگ

 کنم تو بروی. یمن

 یعقوب سمبل خود ویل  . توانند بگویند  یماین را مردم ن . یعقوب اهل کنعان است ؟هحاال یعقوب کیپس ما یعقوب داریم یوسف داریم. 

به جهان شما طریق خواهد عشقش را از یمد خواهد از چشمان شما جهان را ببینیمخدا گوید که یمت و یوسف شما هستید. قصه دارد خداس

ی   . نید پخش کند و شما شباز مپ 

یعقوب باز ان قصه بودا( چشم در با رسیدن یوسف به آن طرف ساحل ) . با دیدن یوسف یعنی شود یمشود و کور یمچشم هایش بسته یعقوب 

 اگر شما به روشنان  حضور زنده بشوید صد در صد او باشید . چیم
سمبولیک )مان یعقوب باز است و چشمان خدا باز است. ششود. یعنی

ما برای گوید و یمموالنا چه و  گویند یمکنیم این قصه ها سمبولیک هستند تا شما بدانید که چکار باید بکنید و این قصه ها چه یمداریم صحبت 

  (چه آمدیم به این جهان. 

توانیم از آن یم است و با این فرض ن  ذهن صحبت کنیم. همیشه گفتیم که زبان ذهن تقریمجبوریم به زبان برای اینکه اینها را بفهمیم پس 

ی یمنزدیک هستید شما یگ  و ه خدا اینکبه زبان وحدت یعنی ها هاستفاده کنیم. در بعضی جا . شما زنده است جاهها  شود . درست در همی 

ی عجیب و غرین  یمدایت شما بکار میفتد. درست مثل اینکه از چشمان شما خدا به این جهان نگاه بشوید به روشنان  حضور خ کند و این یک چپ 
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حمله کرده و آن این استعداد در هر کیس هست. فقط در یک نفر و دو نفر نیست. مردم گم شدن در رودخانه و چند تا سوسمار به آنها نیست. 

 مبنا قرار دادند و درد ایجاد کردند. زخم ها را 

دهد. قانون جذب است. شما بگویید من از جنس درد هستم شما فکر نکنید که خدا میاد و به یمدرد زیادتری اگر شما دردناک باشید خدا به شما 

دهم. شما باید از جنس یمگوید باشه تو از جنس درد باش و من هم به تو درد یمخواهم از جنس درد باشم خدا هم یممن کند. یمشما رحم 

 باشید. 
ی

 درد مال این جهان  است. درد مال فضای یکتان  این لحظه نیست. زندگ

سف را از چاه برادرهای یوسف من داشتند. این کاروانی ها که داشتند یو (من ذهنی )مهم است شما بدانید این است که این یک مطلن  که بسیار 

ون . برادرانش آن پشت قایم شده بودند و گفتند که این نوکر ما است و نوکر بدی استیم . بعد کاروانی ها گفتند پس این را به ما کشیدند بپ 

 بفروشید. 

 سکه ناخالص داریم . شانزده هفده گفتند دهید؟  یمپرسیدند چقدر به ما 

ی  .  . بهپر از هیچرا بدهید  ها  گفتند خب همی  ی است . یوسف ر ا بردار بپ   چپ 

ی یوسف را  مان نیامده . و  . یعنی چه؟به چند تا سکه تقلن   فروخیر ی هم گپ  یعنی ما یوسفمان را فروخته ایم به چند تا سکه تقلن  و هیچ چپ 

یدش و آنها هم بردنش. برادران یوسف گفتند خب این چند تا سکه بهپر از هیچ جر است. بردارین شر این و بکنید از اینجا!   بردارید بپ 

 هم همینطور هستیم. بیشپر انسانها!  ا م

 کنیم. یمایم و چه داریم  شویم به این موضوع که چه کردهیمبیدار داریم ما و 

ین موارد چاه افتادن  ان و این سیاره آمدروی دانید جر بوده؟ اینکه من ذهنی در این جهان در یمیوسف برای برسر و یگ از مهمپر ه زن را که دخپر

 قرار داده و نگذاشته که تکان بخورد.  و فشار  پرسان را بدنیا میآروند زیر درد 

سیده  حدود . من مطالعه کردم تا آنجا که دستم مپ 
ً
م بوده و زن و مرد با هم مساوی بودند. زن شش هزار سال پیش . زن بسیار  ا عزیز بسیار محپر

 جنس زن خییل نزدیک به حضور بود و داشت به حضور به زن  میل نداشت . و مرد بوده برای مردان 
ً
رسید. خب این من یمظلم کند. اتفاقا

 عویق بندازد! این را به ت این جهان چکار کند که  تویذهنی 

ی کیس به حضور نرسد اگر قرار باشد که همه به حضور برسند من باید یک کاری کنم که  گفت این هوشیاری حضور روی این  این روی کره زمی 

س  و غم است. خب اگر زن آلوده درد  نی رفندهای من ذهتاین یگ از  این درست نیست و این نمیشد.  د سیاره مسلط بشو  باشد غصه و اسپر

رامش ری این زن باید آمتولد بشود موقع باردا یماز یک خان یمشما نگاه کنید و ببینید که اگر قرار باشد که یک بچه سالباشد کما اینکه امروز 

س نداشته باشد رنجیده نباشد.  ی نباشد و اسپر  داشته باشد خشمگی 
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وند و بمب باران  بینید کهیمامروز در جهان  اگر ترسانند؟ یمترسانند این بچه ها را نیمکنند. خب آنها این زنان حامله را نیمبعضی جاهها را مپ 

س را منتقل کند یمآید این ترس را به بچه منتقل یمترس در جان یک زن باشد وقنر این بچه توی شکم او بار  کند و همه یمو این رنجش و اسپر

 تواند برود. یماینها در این بچه 

ی منتفر  وقنر این مادر کند یملش بزرگ غتازه بعد از متولد شدن مادری که این بچه را دارد دو سه سال در ب رنجش و خشم دارد و از همه چپ 

 کند؟ یمانرژی از این مادر به بچه تشعشع کند چه یمت و زیر ظلم است و به بچه اش که نگاه اس

ی بوده. گفت ی مردها و نگذارم این هوشیاری که من باید این   یگ از موفقیت های من ذهنی همی  مادرها را زیر فشار قرار بدهم از طریق همی 

و غصه کنند دارای من ذهنی یماین ظلم باشد و زیر این فشار باشند هر بچه ای که بزرگ زیر زنان  گر ایناین جهان بیاد. برای اینکه ا  به ور حض

یزند ترس و.. توانند به او بدهند مثل خشم و یمشوند بقیه اش را یمخواهد بود. و وقنر هم که بزرگ   مپ 
ی

 به جان آن بچه.  همگ

ی اجازه نجماز کشورها   از زه در خییل و شویم . امر یمامروزه ما داریم بیدار  هنگام دهد یا حداقل این آزادی بوجود آمده که زن یمله امریکا قوانی 

 آورد. یمامکان را بوجود ن اینهنوز بطور کامل نباشد. هر چند که جامعه و غصه انشاهلل زیر فشار و زیر بارداری 

ی االن در بینید که چقدر اشتباه است که ما برویم یک مملکنر را یمپس  های جنگکه در این زمان   خاورمیانهی کشورهاخییل از  بمباران کنیم. همی 

س هست. ترسبینیم که ایجاد یمو ما هست  داخیل  اندن هست و نارضاینر هست. همه اینها مال من ذهنی است. ترس هست ایجاد غصه و اسپر

 بخش سوم: 

 از ما »گوید که : موالنا دارد یم
ی

اگر قرار باشد جهان آبادان بشود ما باید به روشنان  حضور زنده بشویم. این تشعشع عشفر این برکت زندگ

ی است.  ونمان را تغیپ  بدهد و بهپر کند. تنها راهش همی   جریان پیدا کند به اعمال و فکرهایمان تا بپ 

دهیم. شش هزار سال موفق شده را رواج یم یمنظدهیم در جهان. ن  سامانی را رواج یمی دیگری بکنیم داریم ن  خب اگر ما این کار را نکنیم، هرکار 

، نه تنها زن را زیر فشار نگه دارد هنوز هم که هنوز است در خییل از کشورها این مسئله وجود دارد که ما یم ها در بینیم که بچهاست من ذهنی

فته هستیم یمترسند، ناراضیند. خشم دارند. ترس دارند. ما در آمریکا که یمند که یمشو دامان زنانی بزرگ یم رویم ش بعضی از کشورها گویم پیرسر

؟یمفهمیم. نریزیم. نیمبمب یم فهمیم این یعنی جر  

 که این فساد و ن  
ه بدهد. سامانی را اداماین یعنی ایجاد درد و زیاد کردن درد در جهان و کمک کردن به من ذهنی  

توانیم جهان را شفا بدهیم و غم و قصه را کم کنیم. ما فقط از طریق پخش عشق است که یم  

چقدر جنگ این من ذهنی در جهان بوجود آورده است. دو تا جنگ بزرگ. یگ هم که ما در لبه وقوعش هستیم. حاال که ما این همه هوشیار 

ها. یک عده ای هم عجله دارند که به ایم ما انسانسایل ویران کننده مخوفی را انبار کردهگوییم عاقل و خردمند هستیم، و هستیم. این همه یم
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سامان کننده از قرن گذشته وارد این قرن شده که هیچ چک نشده است. بیدار نشده است. ویل آنجا برسند، هنوز آن بافت فکری مسموم و ن  

شویم. ما داریم بیدار یم  

ین راه برای به وجود آوردن حضور عبارت از این است که ما زنانی را بار بیاوریم که اینها  محض اطالع شما، این را خود  شما برریس کنید. آسانپر

س نداشته باشند، تا در شکمشان این نوزادها سالم، شاد و با آرامش باور بیایند و این زنان که این را یم زایند با مهر و عشق به ترس، غصه و اسپر

ها  نزدیک به حضور و عشق باشند. د تا این بچهاینا توجه بکنن  

است.  witch گفتند این زن کرد یماست. اگر گیل را بو یم Witch گفتند این جادوگر است. دید یمکلیسا سیصد و پنجاه سال اگر زنی را توی جنگل یم

ید و بکشیدش. این ضد مذهب است. زنها جر  روزه اینطوری نیست. ویل امروزه زنان به این مورد توجه ت نداشتند که به حضور برسند. ویل امابگپ 

 وجود دارد. یمدانیم که آنها خییل نزدیک تر از مردها هستند. دالیل علکنند و ما یمیم

 ...  گشت. که زنی نباید برود توی جنگل و  یک موقیع به یک گلکلیسا از آن قدرت افتاد. سیصد و پنجاه سال دنبال جادوگر یم

آورد از آن جهان. حاال این زن به آن توجه کند، برود و بو کند و جلب آن کند خب این خییل طبییع است که زیبان  است و پیغام یمگل مظهر 

 هستند یم
ی

یم و بکشیم یک انرژی زنده و زیبا، جلب و جذب یک انرژی زیبای دیگر که هردو از جنس زندگ خواهند با هم مالقات کنند را بگپ 

 ر است؟ چون که جادوگ

ق هم در غرب و   ی هم در شر ی طور است که زنها هم در همچنی  خاورمیانه مردها به این نتیجه رسیده بودند که، االن هم در خییل از جاها همی 

 توانند به گنج حضور برسند. این درست است؟توانند به آنجا برسند. زنها نیمنیم

یت تله  ون و بداند که چه جوری یک بچه با عشق بزرگ این تله بوده است. به نظر من این برای برسر یت باید از این تله بیاید بپ  بوده است. برسر

 شود و آن امکان را فراهم کند. یم

ید؟ زلیخا شما را انداخته ونید؟ با زلیخا درگپ   پس ما فهمیدیم که چاه یوسف جر هست. چاه یوسف، شما ببینید که توی چاه هستید االن؟ بپ 

شود. ذهن ما وقنر از این زلیخا یک قسمت از من ذهنی شماست. پس از یک مدنر زلیخا کور یم ؟اید دوبار از زندان در آمدهبار یا زندان. یک 

ید. وقنر ما فکر یمشود. ذهن ما در اختیار ما قرار یمشود. ساده یمدارد چشمایش باز یمبازی  ها دست بریم تواند کنیم خالق... ذهن ما یمگپ 

 آید فرموله کند و در جهان پخش کند. ما را که از گنج حضور یم فکرهای

دهم خییل شی    ع. این را هم یادآوری کنم، که این قضیه کند که پس از این به شما توضیح یمچند تا مطلب از جاهای دیگر به ما کمک یم

ست یک غزل از موالنا شما را به گنج حضور برساند. معنویت و رسیدن به گنج حضور خییل فوت و فن ندارد. نباید خییل طول بکشد. ممکن ا

 چند تا مطلب بیشپر نیست. من ذهنی دوست دارد که معطل کند. زلیخا دوست دارد که ما را بیندازد توی زندان و توی زندان هم نگه بدارد ویل

ی یم  کنیم. خداییت ما، شنوشت ما، این که ما پرهپ 
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ی ما   ! این سه تا چپ  ، شکر و صپ  ی  نه! ترسید؟ رساند... آیا یوسف در چاه بود یمرا یم پرهپ 

 نه! ترسید؟ از تاریگ یم 

 ترسید؟ نه! توی زندان بود یم

، یمچرا نیم
ی

 راه را به ما نشان یمترسید؟ آنقدر اعتماد داشت به زندگ
ی

 است و زندگ
ی

 دهد. دانست از جنس زندگ

 کند در این ره چه سان رویم مان تعلیم ***  پیشواست عشق ویل بالست از پر رایه

 گوید: موالنا یم

یننهد چرخ تو را، تا که تو ن   رس ان نت   رس نشوی  *** کس نخرد نقد تو را تا  سوی متر 

ی  تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا ***  تا صفت گرک دری یوسف کنعان نت 

؟خوایه از این شود؟ چه جوری یمچطور است؟ چه جوری اعمال یم  استفاده کنی

 به تو ش نیم
ی

 و خرد به تو نیماگر این ش من ذهنی را نگه داری آسمان و زندگ
ی

 تو را اگر به سوی ترازو دهد. ش زندگ
ی

رسد. این نقد تو را این زندگ

ی از تشعشع نور صورت شما ظاهر یم . یوسف بودن همی  ان یعنی ترازو( شما باید یوسف بودنت را ثابت کنی ی ی، )مپ  شود. از واکنش نشان نپ 

 دادن شما. 

ی یم دانیم . ما یممگذاریم خانواده ای دونفر یا چهار نفره، که زن و شوهر با هم دعوا نکنیگوید: آیا شما صپ  و وقار و وفا دارید؟ ما قرار یمدر پایی 

 خوب است. آرامش و شادی خوب است. 
ی

 که زندگ

 باشید اگر طرف ویل قد . گوید این کار را بکنید عقل به ما یمو 
ی

ید که هنوز از جنس زندگ م بعدی آیا صپ  دارید؟ وقار و وفا دارید؟ شما حاضی

 مقابل به حرف شما گوش نکرد؟ 

راجع به این صحبت خواهیم کرد. باید ما به آن ساحل روبرو برسیم که هوشیاری از خودش آگاه بشود. تا مست خدا نشوی این غم از تو جدا 

 شود. تا زمانی کنیم
ی

ی هویت و برجسته شدن صفت گرگ توانیم م، یوسف کنعان را نیمیگرفتبخودمان  ه ما به صفت گرگ هستیم برای گرفیر

یم.  ی... بپ  یوسف در واقع اصلیت و اصل شماست که از خودش آگاه شده است. یوسف آسیب پذیر  تا صفت گرک دری یوسف کنعان نت 

 آسیب پذیر نیست. 
ی

 نیست. زندگ
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 هستید. جر آسیب پذیر است؟ آن هویت تقلن  ما. آن که توی رودخانه سوسمارها به آن حمله یمشما از جنس زند 
ی

کنند. یک کیس ممکن گ

هان  که چسبیده
ی ی االن شما اگر همه آن اتصاالتتان را، همه آن چپ  اید و از آن است وارد آن رودخانه بشود و همه اتصاالتش را بیندازد، همی 

 کند. ازید هیچ سوسماری دیگر به شما حمله نیمخواهید را بیندهویت یم

 شده اید. حاال که کند. هیچ کیس هم دیگر نیمتواند دیگر به شما حمله نیمهیچ کیس نیم
ی

تواند به شما آسیب بزند برای این که از جنس زندگ

دانید االن از خیانت شده است. شما که یمبه من قربانی شدم و ام. به من ام و مظلوم واقع شدهگویید من رنجیده شدهشنوید و یمشما را یم

 را نیم
ی

 هستید و زندگ
ی

 یمجنس زندگ
ی

 کنید؟شود آزرده کرد، باز هم حس آزردگ

 خواب بوده است. 
ی

 آن آزردگ

ی را به من بدیه و نداده ای و من رنجیده ی برای جر بود؟ برای این که یک قسمنر من توقع داشتم تو فالن چپ  از وجودمان را ام. حاال آن چپ 

 کرد. برجسته یم

 «خواستم این طوری بشوم. آزرده شدم. پایینم. من یمیمشما ندادی و برجسته نشد. من وقنر مقایسه کردم با یگ دیگر دیدم هنوز من یک ک»

ی ی این ندیه آن نت  ه مرو جانب بازار جهان  *** ز آنک در این بیع و رس  ه میا ختر  ختر

ی خاک که خایک نهلد سوسن و  نرسین نشود  ***  تا نکت  دلق کهن خلعت سلطان نت   

 

خودی میا، ن  خودی مرو جانب بازار ن  شوید. ها به شما اثر بکند شما آزاد یمها سازگاری دارد با غزل ما. هرکدام از اینخوانم اینها را یماین

 جهان... 

ون. ایم. ما را انداختهوارد این جهان شده ما آمده ایم به این جهان که به قول بودا به آن یگ ساحل برسیم.  اند ته چاه... از چاه باید بیاییم بپ 

های ماست. ما ورای همه اتفاقات و دانیم ممکن است به زندان هم بیفتیم. بعد به عزیزی مرص برسیم. مرص فضای این جهان است. فرمیم

 ها هستیم. فرم

د. پس بنابراین، ما در این یگ ساحل به قول بودا فضا بودیم، موالنا در آن صورت یم هوشیاری چیست؟ هوشیاری فضان  هست که اتفاقات گپ 

گوید: فلک، آسمان، فضای خایل. عدم. اینها همه به یک معنی هستند، فضای خایل. ما هوشیاری بودیم که گوید چرخ! گایه اوقات یمیم

ن هم همان هستیم منتها گیج شدیم در این رودخانه. وقنر رفتیم آن طرف دوباره فضای افتد ما آن موقع ناآگاهانه بودیم، االاتفاقات در آن یم

 افتد و االن هوشیار هستیم که ما اتفاقات نیستیم. خایل هستیم و اتفاقات در ما اتفاق یم
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ً
 یمنبودیم االن هم خییل قبال

ر
شوند. شما یک دفعه حس کنید که فضان  شوند، از جا کنده یمافتد آنها با آن هم هویت یمها نیستند. هر اتفاف

 هستید، از فضا هستید. از جنس فضاداری هستید. فضا را باز یمهستید که اتفاقات در شما یم
ی

افتد، با کنید. اتفاق یمافتد، شما از جنس زندگ

 مانید. رود و شما یمکند. اتفاق یمشوید. اتفاق شما را از جا نیماتفاق هم هویت نیم

گذارید آرامشتان به هم بخورد. این همان وقار است. درخت وقار دارد. شما جلوی درخت بایست و فحش بده. اگر مانید، شما نیمه یمشما زند

 تکان خورد. چرا؟ برای اینکه وقار و سکون دارد. 

 هستیم. 
ی

 ما هم از جنس سکون و باشندگ

 آورد. موالنا یمیمیم... موالنا این را از فرهنگ اسال باش
 
ن. کن یعنی باش. فقط باش. باش یعنی واقعه باش. اتفاق نباش. فقط گوید: این لفظ امرک

 باش. 

 هست. دو افتد. االن فضای خایل هستید. این تلویزیون هست و من صحبت یمباش و اتفاقات در تو یم
ر
کنم. شما نشستید جان  دیگری که اتاف

ی هست. مر ساعت دیگر یم افتند. اینجا این اتفاق. ویل شما فضاگشان  هستید. دم هستند. آنها در شما اتفاق یمروید خیابان. آنجا ماشی 

 فضاداری هستید. هیچ کدام از اتفاقات شما نیستید. 

 گوید: امروز هم موالنا یم

 هاستکهنه این رفت    هاحال شدن دگر *** نو جهان   هست آنک نشان   چیست

 نوغناست و نو خوش   نو اندیشه نفس هرنو ***  دام و نو باغ نو شام و نو روز

مانید. شما آن فضا شود و شما یمها یه عوض یمشود. وضعیتها یه عوض یماز کجا بفهمیم که جهان دیگری وجود دارد؟ از این جا که حال

 شود. امکان دارد که در ذهن شما فکرها عوض نشود؟ها نو یمهستید. حال

 ید و فکر دیگری... آرود و فکر دیگری یماین فکر یم

ونی در جوشید و یماگر شما خالق بودید و فضای خایل بودید فکرهای نو از اعماق وجود شما یم آمد باال. حاال این فکرهای را چه اتفاقات بپ 

 آید باال. جوشد و یمکند و چه از خود شما یمشما ایجاد یم

گوید: هر نفس اندیشه نو است. نو خویسر دانید حال نو است. بعد یمست. حداقل شما یمآید باال فکر نو اجوشد و یمانشاهلل که از خود شما یم

 ن  است. نوغ  
 نیازی است. نیازی و توانگری( نو ن  نا است. )غنا یعنی
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رویم به آن دوباره یم آوریم به این جهان و آوریم. یمیک انرژی جدیدی یم، رویم به فضای یکتان  این لحظهنیاز هستیم؟ ما هر دفعه یمما کجا ن  

 . دامشود جهان. اگر به آن بچسبیم یم

 گوید "دام نو"شود دام. جالب است که موالنا یمچسبید. بچسبید به آن یمکنید، به آن نیمشود. شما یک فکری االن خلق یمدام هم نو یم

ایم توی آن. حداقل یک ایم به آن. افتادهو ما یه چسبیده ای به وجود آمده استما حداقل یک دام نو هم نیستیم. سه هزار سال پیش یک ایده

 سوار کلمات نباید بشویم. ها تله هست. هرکیس سوار کلمات و جمالت بشود افتاده است توی تله. دام نو بیاید. یک تله نو بیاید. این

شود گل رز بشود؟ این گل رز از کجا آمده ود؟ یمخاک اگر خاکیش را ول نکند امکان دارد سوسن و نرسین بش خاک که خایک نهلد... گوید: یم

 این گآمد! کرد که این در نیماست؟ یک موقیع خاک بوده است. اگر خاک خاکیتش را حفظ یم
ی

 . ل رز به این قشنگ

گوییم یمو   ن. تا این دلق، این کت و شلوار کهنه را... کت و شلوار کهنه چیست؟ باورهای داگماتیک و کهنه و جامد ما که پوشیده ایم اال

 تواند به شما کت و شلوار جدید بدهد. خلعت جدید بدهد. تا این را شما نکنید، خدا که نیم هست که هست . یمه

 به شما یم
ی

ی لبایس است که لباس جدیدی از حریر است که زندگ ی... دهد. تا آن کهنه را نیندازی دور که این نو را نیمخلعت همی   گپ 

ی دیگری  گوید: به این یوسفیت و به این اصل تو تمام دانشها را دارد توجه کن. نگو من کوچک هستم. نگو به من گوید. یمهم یمحاال یک چپ 

 گوید: رسند و من از آن جنس نیستم. یمای به آنجا یمنیامده. نگو فقط یک عده

ای دست به استاد مدهای *** کامل جان آمدهای نوبت دولت زدهخواجه تو عارف بده  

 آنک به خویش است گرو علم و فریبش مشنو  *** هست تو را دانش نو هوش به اسناد مده

 و جهان وز جهت کوهکنان *** با تو کلندی است گران جز که به فرهاد مده
 
 خرسو جان

 

. االن نوبت دولت شماست. نوبت برکت شماست. نوبت بیان عشق به وسیله به شما دارد یم گوید. خواجه، ای آقا ای خانم... تو عارفی

 تو را آورده است. نوبت 
ی

. زندگ داده. و جانت هم کامل است، دست به هیچ استادی به تو شماست. در این هفتاد و هشتاد سایل که زنده هسنر

 نده. 

گردیم. دنبال استاد یمما همش   

بینی جوشید و از شما آمد باال. ها را دارد. شما جدا بشو از همه این اتصاالت... یک دفعه یم؟ جان تو همه این دانشهاستاد چی  

خواهد خواهد به رخ شما بکشد. خودش را یمهرکیس که من دارد خودش را یم آنک به خویش است گرو علم و فریبش مشنو  ... گوید: حاال یم

د. هرکیس که یمبزرگ کند. در مقایسه است... هر کیس که از یک باور هویت یم گوید حقیقت توی جیب من است. حقیقت آن هست که گپ 
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گوید... در این صورت گرو خودش است. من دارد. تو علم گوید. خودش راست یمکند که او راست یمکند، ثابت یمگویم. دارد مقایسه یممن یم

... و فر  یبش را به گوش نگپ   

حواست را به این سندهای  هوش به اسناد مده... یوسفیت شما پر از دانش نو است. این در تو دانش نو وجود دارد. هست تو را دانش نو... 

. تو با دانش گذشته چکار داری؟نده تقلن  گذشته   

. هر نفس اندیشه نو.. آید باال. گفت جوشد ویمگذشته دیگر کهنه شده است. االن باید بجوشد. خرد این لحظه از شما یم  

 

 هر لحظه اندیشه نو... اندیشه یک دقیقه پیش هم کهنه شده است. شما این استعداد را دارید. 

ی هوشیاری حضور شما.  لنگ طالنی )کلند یعنی کلنگ( با شما ک... یک  با تو کلندی است گران  است. کلنگ طالنی چیست؟ کلنگ طالنی همی 

 از کند و خراب یمهوشیاری حضور شما است که کوه من ذهنی را یم
ی

 بده. بگذار زندگ
ی

کند. این را باید به دست فرهاد بدیه. این را به دست زندگ

 این کلنگ شما استفاده کند... 

ز عشق است. یوسفیت شما در دست عشق است. در دست اسناد گذشته نیست. اسناد نداریم اصال. این کلنگ باید دست فرهاد باشد. فرهاد رم

یوسف کنعانیم روی جوشد از شما عشق و خرد. شما سند خودتان هستید. امروز موالنا گفته است: شما سند خودتان هستید. در حایل که یم

 اهد. خو این خورشید هم گفت شاهد و فرمان نیمچو ماهم گواست... 

 هم تو تون  هم تو منم هیچ مرو از وطنم *** مرغ تون  چوژه منم چوزه به هر خاد مده

 

 و تو یگ هستید. در این فضای یکتان  این لحظه. این لحظه محل خروج از من ذهنی است. محل خروج در آینده نیست. 
ی

 زندگ

 من هم هست. از وطن من نرو. منم از وطن تو نیم هم تو تون  هم تو منم... گوید این لحظه است. یم
ی

 هست، زندگ
ی

 زندگ
ی

روم. از فضای زندگ

 یکتان  این لحظه من تکان نیم
ی

... مرغ تو هسنر و من هم جوجه تو هستم. جوجه )چوژه و جوزه هر به یک معنا هست.( زندگ خورم. مرغ تون 

 مرغ است و من هم جوجه تو هستم. 

د. تو نیا جوجه را بده ب  کنید. این را به کالغ من ذهنی بپ 
ی

 در این لحظه دارید باید خرج کنید و زندگ
ی

ه کالغ. )خاد یعنی کالغ( شما یک بسته زندگ

 و شادی کالغ
ی

 کن این لحظه. پر از زندگ
ی

ند. خودت خرج کن. خودت زندگ ی  و آرامش های دیگر بپ  حواست برود به یک که است این لحظه. همی 

ی که با این لحظه و با فرم این لحظه شما دعوا یمجای دیگری... غا ، با فرم این لحظه فل شده ای از این لحظه. همی  ، با فرم این لحظه دشمنی کنی

... داری جوجه یم  هر لحظه یک جوجه داری که باید رشد کند. به کالغ مده!  دیه به کالغ. دوست نیسنر

 
ً
 پس از این همه صحبت ببینیم موالنا ... شود. دار یمبرای ما معنی  حاال این دو سطر واقعا
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 چند سطر را هم بخوانیم. 

ان شعشعه *فر ** و خون   و چست   قمر گواه هست سماست گواه و خط اخت   

 آورد موالنا. چند تا تمثیل یم

ید. گوید شاهد ماه شب چهارده، شما... شما ماه شب چهارده هستید. اینکه دلیل نیمیم  خواهد که از دیگران تایید بگپ 

 )  زیبان 
ِ )خون  یعنی ، خون   پرتحرگ، عمل و کار و زیبان 

شویم. نباید بشویم. ها شکوه داریم. خم نیماست. ما انسان(شکوه یعنی  فر )چسنر یعنی

 ب چهارده که شما باشید، پر تحرگ شماست. کار بانتیجه است نه ن  نتیجه. پس شاهد ماه ش

ی یمخواهیم دید که کار با نتیجه، کاری که به نتیجه مطلون  شما یم ن باید صپ  و وقار و وفا باشد. یعنی هر یگوید، که توی اخواهید برسد، پایی 

 یم
ر
ی رفته است. اتفاف ی که رفتید و من شدید جنسیت از بی   را از دست ندهید. همی 

ی
 افتد شما باید این جنس زندگ

 دهد: در خط دوم توضیح یم

ان خط و گواه سماست رخشند نشانگر این است که خورشید دها یمشب ستاره مبینی.... آسمان شما هستید. این که در آسمان یمشعشعه اخت 

انشوجود دارد و آسمان یم  ستارگانش.  و  تواند خودش را بیان کند به وسیله اخپر

هان  که شما در 
ی ان شما تمام فکرهای شما، تمام چپ 

شما اگر فضاداری هستید، از جنس یوسف هستید که به خودش آگاه شده است، تمام اخپر

ون درست کرده  عشق دارند. برکت زیبان  و خرد دارند. اید، همه برکت بپ 

ان شما حول وحوش شما یم ی که اخپر ی اگر که نیستند... اگر  . گردند به شما مربوط هستند، همه پر از برکتند. اگر هستند این گواه شماستهرچپ 

ون درست کردم، همه به من اسپر گویید که من غصه دارم، من یمیم ی که بپ  ی س دارم... هرچپ 
 دهند، اینم یک گواه است. س یمترسم و اسپر

 ! پس شما زنده نیستید به روشنان  حضور. به خدایتان زنده نیستید 

های مادی که شما خلق کرده  ی ی است که آیا تمام چپ  اید در اطرافتان از نظم و سامان برخوردارند. از دلیل این که ما در فضای وحدت هستیم همی 

. عشق جریان پیدا  
ی

 کرده و آنها را پربرکت کرده است یا نه؟ یا برکت ندارند. شما بگویید. نظم و سامان زندگ

 فصل چهارم: 

هاستچشم در که رنگ مغزهاست در که شما  *** بوی گواه کیست گلزارها و گل یا  

ماست. نباید به گفته مردم  و فرمان در بیان اصل( شاهد هست به معنی به گواه و گواهان )دوباره موالنا یادآوری میکند که در واقع گواه و دلیل 

 ها و تایید مردم را مالک قرار بدهیم برای اینکه ما یوسف شدیم یا نه؟توجه کنیم و گفته
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 گوید که ای گل رز و ای گلزارها شاهد شما کیست که گل هستید و گلزار هستید؟ دارد یم

 نیم . کند یا بون  که مغز گل استاه یمها وقنر به گل نگبون  که در مغز انسان بوی که در مغزهاست... گوید: یم
ر
کند. بون  که در اسانس هیچ فرف

 انسانیت ما، عشق ما آن گواه ماست نه حرف مردم.  . در ذات انسان است . انسان است

اند؟ جا نوشتهدلیل گلستان بودن شما چیست؟ نوشتند اینجا گلستان است؟ ک»پرسید شما اگر بروید به گلزار و گلستان یم هاستدر چشمرنگ که 

 « گ نوشته کجا داده اند؟ این حکم را گ داده است؟ گ تایید کرده است؟

 گلها هم بوی خون  یماید گلهای زیادی در آنجا هست یمپرسید؟ نه! اگر دیدهها را یماین
 دهند. فهمید آنجا گلستان است و بیشپر

و شعور ما وقنر در فضای یکتان   . زیاد کردن جسم است در مقابل شور عشقکه یک شعور   گوید: عقل یعنی عقل و شعور من ذهنی حاال یم

، در واقع هیچگونه فرمان و منشوری ندارد. هستیم. موالنا االن یم دارد این من ذهنی از یمنه حکیعنی خواهد توضیح بدهد که عقل من ذهنی

! و یک مامورینر 
ی

که ای و یک منشوری که من آمدم این را اجرا کنم. در حالنر  ، یک نوشتهکیس. از گ باید حکم داشته باشد؟ از خدا... از زندگ

 . منشور و حکمش هم خود خداستیوسف بودن ما، بودن ما در فضای یکتان  بودن ما در این لحظه منشور و حکم دارد. 

وع کنیم   مکنیم خییل مهم است. بدانیبیان یمکه افتد. این مطلب را  برای اینکه خداییت شما به کار یم ی را که با شعور من ذهنی ما شر ی که هر چپ 

 رسد. و بخواهیم به انجام برسانیم به انجام درسنر نیم

 گوید: یم

وفاست و وقار و صت   کار پایان او  *** دیدن منشور و خط کو قاضیست اگر عقل  

کنیم و همش گیج آن رودخانه آن رودخانه شنا یممن ذهنی است. عقل ما وقنر که توی  عقل اگر قاضی است، در اینجا عقل به معنای عقل  

 !  هستیم. رودخانه بودا 

 
ً
 به ما یم این فرمان )خط یعنی فرمان( و منشور و اعالمیه اش کو؟ نیست... اتفاقا

ی
 زندگ

ً
  گوید که این عقل توهم است. اصال

ً
وجود  من ذهنی کال

 خواهد باشد؟ندارد. حاال عقلش چه یم

زنیم، و حرص  هم عبارت است کنیم و حرص یمم و خودمان را مقایسه یمیدرست شده در ما که با باورها هم هویت شدیعنی این سیستم باوری 

دهیم و دنبال آن هستیم. این سیستم و ما به این بیشپر بودن ما حساسیت نشان یم« م را یک ذره بیشپر کنم. دچطوری من خو »از اینکه 

 توهیم
ً
 جدا کرده است. من ذهنی باشندهیمخورد. توهبدرد نیم رود و یمبه کار ن است. اصال

ی
ای است که یعنی بطور مصنویع خودش را از زندگ

 جدا کرده است. یم
ی

 جدا باشد؟ یمبطور مصنویع خودش  را از زندگ
ی

ی از زندگ ی ی نیمشود که چپ  ی در فضای خدا نباشد. نه هیچ چپ  ی شود. شود چپ 

ی. ویل من ذهنی نیم ی ی چپ   به جدان  افتاده است. و  این کار را کرده استذهن  و شود چنی 
ی  برای همی 
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توانم تجسم کنم، این بچه من یم»داند. گوید: پایان کار را یماش این است که یمگوید عقل اگر قاضی است... برای اینکه عقل تنها برگ برندهیم

 انشاهلل دکپر یماالن من که 
ی

دهد. به من زیادی دارد و جوان رعنان  هست و به حرف من گوش یم شود و سواد پنج سالش هست توی یس سالگ

ام یم ام یمگذارد و من به وجودش افتخار یماحپر ها را عقل دارد این« گذارد... کنم و چقدر خوب است. خانومش اینطوری است و به من احپر

 کند. صحبت یم

 این لحظه است. عقل یمتمام حاال رفته است و 
ی

 این بچه است و به حالش هیچ کاری ندارد. در حایل که زندگ
ی

گوید من تمرکزش توی یس سالگ

؟ من یماین را یم  یمتوانم درست کنم. از این بهپر
ر
 توانم پیش بینی کنم ده سال دیگر چیست؟ افتد. من یمدانم فردا چه اتفاف

 گوید عقل اگر قاضی است و تشخیص دیم
ً
  هنده است اول

ً
ی است، گوید من پایان کار را یماین ادعان  که یم خط و منشور ندارد و ثانیا بینم، دروغی 

 )دهیم... فهمیم هرکاری که با عقل ما انجام یمبیند. و از اینجا ما یمبرای اینکه نیم
ی

 (منظورم با عقل ذهنی است و نه با خرد زندگ

آید. جوشد و از اعماق وجودتان یم است و دیگری خرد است که از فضای یکتان   این لحظه در شما یمدو جور عقل داریم. یگ عقل من ذهنی 

یم. گوییم. این عقل با آن عقل اشتباه نیمگایه اوقات هر دو را عقل یم  گپ 

 نگاه کنید. گوید برای دیدن پایان کار باید صپ  داشته باشید وقار و وفا داشته باشید. وفا گفتیم یعنی شمویل یم
ی

از جنس یعنی ا باید همش به زندگ

ی بچه  باشید ولو اینکه شما همی 
ی

 این طوری بشود باید آن انرژی برکت بخش که از صپ  و وقار االن ای که زندگ
ی

پنج سالش هست... این یس سالگ

 
ی

... از جنس زندگ
ی

 اگر هر لحظه بود... آره راست در شما هست را قدم به قدم، لحظه به لحظه از حبودن و وفا تعهد به زندگ
ی

اال یس سالگ

: آورید یا به وجود یمشود. شما آن را بوجود یمگوید، آن یمیم احمق این چه حرکنر »آید. اگر یک دقیقه یا پنج دقیقه بعد یک حرکنر کرد و گفنر

یط« کند. شود. آدم عاقل این کار را نیماست؟ آدم که این طوری نیم  کنید که حس کند احمق است. یم شما دارید این را شر

. به تو نیامده است... خوری... تو نیمبدرد نیم» . فکر یمرا به او تحمیل یم خودت  تو داری باورهای من دار « توانی این کار را بکنی کنی برکت کنی

 دارد جاری یم
ی

 شود! شود به این بچه؟ نه نیمزندگ

 صپ  یعنی این که ما البته اینکه ما بخواهیم 
ً
 بشود و  بچه مان یک کاره ای شود کال

ی
غلط است. ما باید ساپورت کنیم و اجازه بدهیم از جنس زندگ

 یمزنم. من مثال یمشکوفا بشود. این فقط دارم تمثیل یم
ی

شویم. یعنی واقعه و زنم و صپ  هم عبارت از این هست که ما این لحظه از جنس زندگ

 یمپذیریم و از جناتفاق این لحظه را یم
ی

ی ما را از جا کند باز هم صپ  یمس زندگ ی کنیم و بقول کنیم. ما این کار را یمشویم و لحظه بعد اگر یک چپ 

کنیم. رسیم. بنابراین صپ  یمرسیم که از هوشیاری آگاه است. یا به گنج حضور کامل نیمرسیم. یعنی به آن هوشیاری نیمبودا به آن ساحل نیم

. شکر یم  کنیم. صپ 
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پرم. در مقابل کنم و نیمکنیم. وقار داریم. وقار سکون است. وقار این هست که من کوه هستم. من حرکت نیمن اندازه که رسیدیم شکر یمبه آ

 هستیم. هر لحظه باهاش برخورد یمبچه
ی

 یممان ما صپ  و وقار داریم و از جنس زندگ
ی

ریزد توی گوش هایمان و یمریزد به حرفکنیم برکت زندگ

 . او 

کنیم فکر کردن او را. گذاریم شکوفا بشود. تشویق یمدهیم و یمکنیم. عشق یمکنیم و حمایت و ساپورتش یمهرلحظه با نگاه عشفر به او نگاه یم

 از ما دارد جاری یم در اینصورتکنیم به حضور برسد و از جنس عشق بشود. تشویق یم
ی

من »: که بگویید فقط اینشود. حاال شما بله! برکت زندگ

 شود. این که نیم... « زنم. خواهم درست دکپر کنم. بعد هم اگر نشود با منم شالق یمیم

 
ً
ی کار من ذهنی است. شما اگر زحمت یمکار ن    اصال کشیم. برای کشیم... برای بچه مان زحمت یمکشید هر روز هزار جور ما زحمت یممزد، همی 

 مان... رئیسکشیم. برای دوستمان، برای خودمان زحمت یم

.. عقل این شعور من ذهنی است  بیگاریگوید یمموالنا مزد است. کشیم بدون عشق و صپ  و وقار و وفا. همه کار ن  انواع و اقسام زحمت را ما یم

 
ً
ی بدهم. شعور نیست. یم اصال  دانید چرا شعور نیست؟ بگذارید من توضیح بیشپر

 است. با من ذهنی درست ندارد و ما فکر یماست. یعنی وجود یممن ذهنی یک باشنده توه
ی

کنیم وجود دارد و این لحظه کمبود دارد. کمبودش زندگ

 جدا ش
ی

 جدا شدیم. وقنر از زندگ
ی

 یم... شما یمدکردن ما از زندگ
ً
در گذشته و آینده است. یک باشند ذهنی است که از  بینید که من ذهنی دائما

 است که در گذشته و آینده است. یمدارد بنابراین باشنده توه بافت فکری درست شده است. ساختمان فکری

 یمگذشته و آینده هم توه
ً
 است. شما تا حاال شده است توی گذشته بروید؟ عمال

ً
االن بروید به یک سال پیش و بگویید من آنجا هستم.  ؟ مثال

 شود بروید به آینده؟ نه! همیشه توی اینه! توی ذهنتان هست. یک فکر است. یم
ً
 یم ن لحظه هستید. اما ما دائما

ی
کنیم در گذشته و آینده زندگ

ی فکرمان. درست است؟  از طریق همی 

 شما واقعا کامل است؟ خوشبخت هستید؟»پرسم. پس حاال من از شما یم
ی

ی کم است. »گویید یم« زندگ ی  «نه! غم دارم غصه دارم. کم است. چپ 

 « جر کم است؟»گویم یم

 اری جسیمحاال این من ذهنی هوشی
ً
ی فقط یم دارد. یعنی بافت فکری است که دائما ی  ؟درستهتواند آگاه باشد. از یک چپ 

ی آگاه هستید. اگر من به شما بگویم جر کم است؟ شما یمشما نگاه کنید وقنر فکر یم ی خواهید فکر کنید. مجبورید جر کم کنید همیشه از یک چپ 

هان  پیدا ک
ی ها بگردید. یک چپ  ی  نید دیگر... است را در چپ 

 «جر کم است؟»گویم یم
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ی یمآخب اتومبیل » خواهم کم است. شوهرم نتوانسته من را خوشبخت کند کم است. خانه بزرگ یم« »خواهم کم است. خرین مدل مرسدس بپی

ی را نخریدیم کم است. بچه خواهم سالم ت. یمدهد کم است. خودم مریضم کم اسام به حرفم گوش نیممن را دوست ندارد. کم است. فالن چپ 

 «بشوم... 

گوید اینها کم است و به آن هم معتقدید یعنی در حال حاضی کنیم اینها کم است. اگر یماینها همه کم است. خب اینها همه جسمند. فرض یم

 گفتید کم است. پس کجاست؟ در لحظه بعد. در آینده.. نیست دیگر. اگر بود که نیم

هان  که کم هست برسند. فکر  شما عجله دارید به کجا بروید. پس 
ی به آینده. چقدر شتاب دارید؟ خییل زیاد... همه دارند به سوی آینده به چپ 

 یم
ی

 رسند. میکنند که اگر به آنها برسند به زندگ

، این کمبود از کجا درست شده است؟  ویل شما االن آگاه هستید این ناخویسر

 جدا هستیم. چه جو 
ی

 ری ناخویسر است؟ چه جور مریضی است؟از این که این لحظه ما از زندگ

ی کم است.  ی  جدا شده ایم رمق نداریم. شادی نداریم. حوصله نداریم. چپ 
ی

 انگار ما  توی این من ذهنی چون از زندگ

خوانیم. جر شده را یمزنیم. روزنامه کنیم. این که برنامه ندارد. آن یگ هم برنامه ندارد. به یگ زنگ یمخوانیم. تلویزیون را باز یمیه روزنامه یم

ی هستیم که ذهنمان به آن بند بشود و ما را شالق نزند. است. اخبار چه یم ی  گوید؟ آرامش نداریم. دنبال چپ 

! شما باید هوشیارانه متصل بشوید مثل بودا که یمیم
ی

 «یوسف کنعانیم. »گفت: به آن طرف باید برسید. گفت دانید جر کم است؟خود زندگ

ها را که من فهمد. تا زمانی که من ذهنی دارید و من ذهنی هستید و عقلتان قاضی هست این را نخواهید فهمید. حاال اینن را نیمویل من ذهنی ای

 گفتم. 

 وصل بشوید. شما باید از جنس ن  اگر خوب توجه کنید که شما همیشه جسم را یم
ی

 از جنس جسم نیست و باید به زندگ
ی

توانید ببینید و زندگ

 وصل بشوید. این همه موالنا به ما یمبیمفر 
ی

ی در سطر بعد یمشوید که به زندگ  گوید که گوید. همی 

 فناست او نظر در دوست روی بجز حرم  *** آنک نشان چیست است محرم اگر عشق

 و خداست یعنی شما اگر از جنس عشق و ن  فر 
ی

 و نور بشوید. از جنس هوشیاری حضور بشوید یمعشق اگر محرم زندگ
ً
روید و قایط خدا یم فورا

 شوید. شوید. محرم یمیم

؟ یعنی از هیچکدام  ی را که غپ  از روی دوست است از نظر شما فناست. فناست یعنی جر ی نشان این محرمیت چیست؟ آن است که شما هرچپ 

ون نیم  کشید. از اینها شما هویت بپ 
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 و خداست
ی

 را یم به تایید آنها احتیاج ندارید. روی دوست روی زندگ
ی

 بشوید که هستید ویل االن که من و شما موقیع زندگ
ی

بینید که از جنس زندگ

ی را نیم ی  را زیاد کردن این فرمذهنی شدید، من ذهنی غپ  از فرم غپ  از جسم، چپ 
ی

داند... چه جوری با این ها یمشناسد و تنها راه درست کردن زندگ

؟یم شعور شما 
ی

 خواهید برسید به زندگ

ی را که ما االن با این من یمنید برسید. ویل ما یمتوانیم ی م و یگوییم... بلند شدگوییم عقل ما تشخیص دهنده است. این شعور من ذهنی هر چپ 

 گوییم. ما یم« های من گوش بدهید... گویم. به حرفبه من گوش بدهید... من حقیقت را یم»زنیم. حرف یم

 دستش هست 
ی

 شما را قاضی کرده است. هیچ کس. من خودم خودم را قاضی کرده ام. منشورت چیست؟ گ   . با من. نه فرمان زندگ

 : پنجمبخش 

 دارد تو چیه؟   Mission؟اعالمیت چیه
ی

؟ اصول االن از زندگ ؟ کدام اصول را اجرا کنی  و میآید باال.  جوشد یمماموریتت چیه؟ کجا اینها را نوشنر

ی  ها ندارم! منشور هم ندارم. منشورم همی  ی خواهم آنها را اجرا کنم. هر کس هم که اینها را اجرا یماست که با آنها هم هویت شدم و  و باورهان   چپ 

ام نگذارد من با اینها   کنم. یمدعوا یا قهر و یا نکند و یا احپر

 جدا شده همیشه ناخوش استیمتوجه 
ی

ی کم دارد. برای کامل و همیشه  کنید؟ پس ما متوجه شدیم که من ذهنی بخاطر اینکه از زندگ ی یک چپ 

ی در که   کند. در حالنر یمکردن کمبودهایش به اجسام و به جهان نگاه  خواهد در یمگوید که جهان باید از نظر شما باید فنا باشد. حاال یمپایی 

هان  را پیدا کند که 
ی رد. باید برود زود به آینده تا به آنها کیمنها االن نیستند اگر بودند که احساس خوشبخنر آخودش را کامل کند. خب جهان چپ 

حرکت این لحظه  در برسد.  بنابراین همیشه در آینده است . پس بعید نیست که االن شما در این لحظه هستید باید در این لحظه باشید باید 

 . کنید باید در این باشید یمو هر کاری که باشید 

ی هستید. یم ی یمتوانید بدوید در آن تندی دویدن هستید. یم توانید تند بروید در آن تندی راه رفیر توانید یواش بروید و در آن یواش راه رفیر

 شود شما یمهستید. باید در موج و حرکت باشید باید تمرکزتان آنجا باشد. ن
ً
ویل نود درصد حواستان یا صد در این لحظه اینجا باشید عمال

 کنید؟ یمدر لحظه بعد باشد. توجه  درصد حواستان در ده سال بعد باشد. در آینده باشد 

 یمحاال یک مطلب دیگر این است که شما تا از جنس عشق نباشید از جنس ن  فر 
ی

به اعمالت جریان پیدا نمیکند. بنابراین نباشید این برکت زندگ

ی را که  ی  به فکرت و عملت باید جریانیمخوایه بسازی نیمآن چپ 
ی

ی که تو  توانی بسازی. برای اینکه برکت زندگ ی خوایه یمپیدا کند تا آن چپ 

 بوجود بیاد. سامان بوجود بیاد. 

گذارید که ما االن فهمیدیم که شادی خوب است و آرامش خوب است دعوا خوب نیست. اگر صپ  و وفا و وقار یمزن و شوهری که االن قرار  ای

 نشدید نمیتوانید این را بوجود بیارید. چرا نز ندارید و از جنس 
ی

گوید من اینطوری میگویم و یمهمرستان قدم بعد در توانید؟برای اینکه یمندگ
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در نبود صپ  و وقار  ! آن آرامیسر که ما میخواستیم بوجود بیاوریم جر شد؟ پسشود !! یمگویم .خب دوباره دعوا یمگویم نه من اینطوری یمشما 

 این است که من 
ی

گوید این است که یک جان  یماین همه الست.. الست .. الست که موالنا ..  و وفا رفت. چطور است که وفای من به زندگ

 از ما پرسیده تو از جنس من هسنر 
ی

 که ن  افتد ما از یمکنیم. ما یمو ما گفتیم بله. و ما داریم به آن وفا  ؟خدا از ما پرسیده زندگ
ر
گوییم هر اتفاف

 هستم من دس
ی

دارم. من باید این را حفظ کنم. آن وفا جر شد؟ اگر آن وفا را نگه یمت بردار ناین قضیه الست و از اینکه من از جنس زندگ

یخت به این رابطهیماز جا کنده نمیشدی و واکنش نشان نداشنر و آن صپ  را هم داشنر یم  مپ 
ی

ی زن و  دادی این برکت زندگ ی  بی  شوهر. رابطه بی 

ی فرزندان. آن موقع ی که  مادر و بچه و یا پدر و بچه. و یا بی  ی  آنطوری بشود در اینصورت لحظه به  30فرزندت در که   خوایه تو میآن چپ 
ی

سالگ

 به آن و لحظه بعد هم بریزد و  لحظه بعد هم بریزد ..  بریزد برکت و وفا و وقار این لحظه پ  لحظه باید از این ص
ی

.  30تا ... زندگ
ی

 سالگ

 را به این دیمشود. ویل اینکه شما فقط یمدرست  هست کهخب آن موقع 
ی

انید که این باید دکپر بشود و فالن کس بشود ویل با منت سم زندگ

یزی.   کشیم. یمو ما زحمت ن  مزد شود زحمت ن  مزد! یمنمیشود و این  اینطوریرابطه مپ 

ی. یمموالنا هم در چند سطر پیش گفت که اگر این را ندیه این من ذهنی را ندیه تو این عشق را ن  بگپ 
 توانی

ی کمونیست وقنر آمد   همی 
ً
و بطور فردی ما زحمت ن  مزد کشیدیم. بطور جمیع زحمت ن  مزد کشیدیم. بطور جمیع شما شاهد بودید که مثال

را کشتند یا  نفر ن و . برای این کار همان اول چندین میلیکرد برای همهیمو جامعه خوب  میکرد  شآرامو  کرد رفاهیمصحبت عدالت اجتمایع 

 آرامش و زدند لحظه به لحظه عشق و یمن حرفهان  که در آد و یا ن  خانه و ن  مال کردند. صپ  و وفا و وقار نبود. اگر شکنجه کردن
ی

خرد زندگ

 آمد. یمکرد آن بوجود یمکرد به آن صحبت ها و فکرهای آنها را باردار یمجریان پیدا 

های نوشته شده توجه   ی ی  ه بودند کردویل با یک شی باورها و به یک شی چپ  در حالیکه هدف ! و با آنها هم هویت شده بودند . فقط همی 

شود جامعه پر از یمرسیم به اینجا یمکشیم باالخره وقنر که یمما آدم ها را . خواهد باشد یمکند حاال هدف هر چه که یموسیله را توجیه 

 عدالت!!! 

تآن آقای پ   جامعه خالض باشد یک تاریا لدر آن رشد کند و پرو یا لتار پرو ه و خالص بوجود باید که امبوج برای اینکه جامعه صاف و سادکدر   ل  پ 

وفادار به خب صپ  و وفا و وقار داشت؟ کیس که رژوازی بودند آنها را قتل عام کرد. و ت را که بکاز مملعمده ای و عدالت اجتمایع باشد قسمت 

 باشد کس دیگری را 
ی

 باشد و از جنس زندگ
ی

 کند؟ شکنجه کند؟   مانتواند ن  خانیمتواند بکشد؟ کس دیگری را یمزندگ

 اگر آنجا باشد این سیستم کارگری جا نمیفتد.  عمرف ( طبقه متوسط یا باال)رژوازی و برای اینکه ب

 تواند بارور کند . یمباور که ن ! این یک باور است

 جریان پیدا  صت  و وفا و وقارکند ایده ها و ایده آلها را یمآن که بارور  
ی

است یمخییل کلمه مه برکتدهد . این یمو برکت  کند یماست که از زندگ

 جریان پیدا نکند به اعمال و فکرهای شما این اعمال و فکرهای شما نتیجه ن
ی

 دهد. یمیعنی اگر شادی و برکت و خرد زندگ
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ند. اینها برکت دارد؟ صپ  و وفا و وقار دارد؟ آرامش یمنها را آکشند و جای یم را کنیم .یک عده میایند و یک عده دیگر یماین انقالبهان  که ما  گپ 

ی را ایجاد کنید برای یک سال بعد باید از حاال هر لحظه باید صپ  و وفا و قار و وفا  ویت ی جریان پیدا اینها وجود دارد؟ شما اگر قرار باشد یک چپ 

 باش
ی

ان پیدا کند به هر چه که این ید و کند. و شما باید حاضی باشید و از جنس زندگ کنید . اینطوری یمگویید و هر چه عمل یمبرکتها باید جپ 

یم یمهست که نتیجه  دهد. کما یمدوباره یک من بوجود بیاد. این نتیجه نو دهد. اینکه ما شلوغ پلوغ کنیم و یک عده را بکشیم و جای آنها را بگپ 

 م که نداده. یاینکه دید

 جمیع .و یاد یمحاال یاد 
ی

یم در زندگ  فردیمان را از حاال یمگپ 
ی

یل نداریم حداقل به زندگ  جمیع کنپر
ی

 فردی اگر به زندگ
ی

یم از موالنا در زندگ گپ 

ون یم  نباشیم سم بپ 
ی

 و ن  سامانی بوجود میآوریم و اگر از جنس ز ) از من مان ( ریزیم یمفهمیم که اگر ما صپ  نداشته باشیم و از جنس زندگ
ی

ندگ

 بوجود میاوریم. 
ی

 باشیم سامان و نظم و برکت در زندگ

ون   نکند یمهیچ فرق نخواهد بچه ما باشد یا زن ما باشد یا شوهر ما باشد دوست ما باشد یمحاال بپ 
ر
کند همه یمیا کار اداره ما باشد.. هیچ فرف

تواند عشق پیش خدا برود و این یمر عشق محرم است یعنی اگر و گفت اگیک جور است. یا این جریان و برکت از ما جاری است و یا نیست. 

و برکت را بیاورد اینجا ) عشق یعنی آدم عاشق که من ندارد و وجود ندارد در ذهنش و فانی است ( یعنی نرفته توی ذهنش یک بافنر درست کند 

ی از جهان مادی در نظرش فناست و از هیچ کدام از آحس وجود به  ی د. فقط روی دوست و روی یمآنها تایید و هویت نن بدهد . هر چپ  گپ 

 و فقط از جنس زندگیست که این همان وفاست. 
ی

 زندگ

 قفاست در دگرش آن و پیش حریفیش آن *** آنک نشان   چیست روسپیست دون عالم

 

ی که ما با هم هویت بشویم از آن درد با  که ما با آن هم هویت شدیم.   عالم دون این جهان است ی ون میاد. تمثیل روسنر را زده برا ی هر چپ  بپ 

ی به هیچ کیس نیست  و ما در اینجا داریم حاال  (روسنر یعنی فاحشه)آن تمثیل است امروزه هم فاحشه مرد داریم و هم فاحشه زن. توهی 

  زنیم. یمتمثیلش را 

ی که ما از یم ی ون مثل مقام مان شما اگر ایمن هویت آگوید هر چپ  یم در جهان بپ  ید این مثل روسنر است. وفا ندارد. این یمز آن هویت گپ  گپ 

گوید این را اگر راه بندازد آن یگ را یمیک ) حریف یعنی همدم( یک همخوابه دارد که االن پیشش است یگ هم قایم کرده و پشتش است. بعد 

 کشد بغلش. یم

 عطاست از نه او خلعت وفاست از نه او درکشد *** بوسه برش به آن کند راهش به چونک
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های دنیان  گایه اوقات دو سال یا سه سال یا پنج سال یک کیس یمکند. شما یماگر این را راه ن  اندازد آن یگ میاد او ر ا بغل 
ی بینید که این چپ 

 رئیس جمهور جان  
ً
د یمدانست این که از آن هویت یمکند برای ده سال بیست سال. اگر یمرا اشغال یمشود یک مقایممثال  ارزش و گپ 

ی
و زندگ

د این روسنر هست یم  دهد از روی وفا نیست. یمگوید این بوسه ای که به تو یمدارد . گپ 

ینش من متیممثل این است که یک مردی برود پیش یک روسنر و بگوید تو فقط با من باش. ویل او  ی  من باید پول در و است  ضاقنگوید این با بپ 

 با همه باشم.  ید شود. شما پول اندگ به من میدهید و من بایمبیاورم و این که ن

م و کیس دیگر به اینها دست نزند. یمگوید این و این و این مال من. و به کس دیگر تعلق نداشته باشد و من از اینها هویت یماین که یک نفر   گپ 

 شود. یمتواند بکند اگر بکند ورشکست یموفادار باش و روسنر این کار را نتو به من  خواهد روسنر میاز هست که یماین مثل آد

 دهد این هم از عطا نیست. یمگوید بوسه او از وفا نیست و هدیه ای که یم

 از عطاست. ن  عوض 
ی

 خرج کنید هر چقدر  شادی  یمزندگ
ی

 فراوانی است. شما هر چقدر زندگ
ی

 باز هم به شما بیشپر بخشد. زندگ
ی

کنید زندگ

میدهد و خوشحاتر است . برای اینکه از جنس ن  نهایت است از جنس فراوانی است. این من ذهنی از جنس محدودیت است. ما یک مقداری 

سمارها بعضی هایشان گفتیم سوسمارها . این سو یممثل آن رودخانه بودا یادتان است که  . کند یمکنیم این من ذهنی ما را پشیمان یمشادی 

 کنند. یمما حمله  هافسوس هستند. احساس گناهند و اینها بتاسف و سوسمارهای پشیمانی و 

خورد و پشیمان است احساس گناه دارد که چرا من این کار را کردم؟ حاال شما این کار را کردید یمسال است که افسوس  یسبییند که یمکیس را 

ا فالنی به من این کار را کرده؟  چر گویید یمه این کار را نباید بکنید و دستت را باز کن و این را رها کن تا برود. ببخش. یا تمام شد. حاال یاد گرفتید ک

ی کینه ها هستند رنجش ها هستند احساس گناه و تاسف است   و ترس و خشم و کینه است .. تمام این سوسمارها همی 

ی را ما نباید بچسبیم  ی یم. اگر این کار را کردید شما بدانید که بوسه او و انرژی که در جهان مادی چپ  دهد این سم است و یمو از آن هویت بگپ 

ون هم هویت شدید محال است که برای شما این درد نداشته باشد.  ی شما در بپ  ی  شما بدانید اگر با چپ 

ی خاو یمبینید که ) ما حاال صحبت سیایس نیمامروزه  فهمید در یموقع خوب مآن  رمیانه شما جمع را اگر مثال بزنید خواهیم بکنیم( در همی 

 فردیتان. شما ببینید االن شلوغ است در خاورمیانه اگر کسانیکه مادام العمر رئیس جمهور بودند به آن مقام ن
ی

ه یمزندگ چسبیدند و از آن شپ 

رفت. و یک یمگذاشت و یمبه موقع قبل از اینکه جانش در خطر بیفتد خواهیم . یمگفتند که ما شما را دیگر نیممکیدند وقنر مردم به آنها یمن

 کن. بقیه زندگیت را مطالعه کن و موالنا بخوان. ) موالنا به انگلییس هم گیمدادند و یممقدار پول هم بهش 
ی

و برو یک جان  زندگ فتند این را بگپ 

 ندگیت برس. به ز  و ت دتواند بخواند( معنوی باش و به خو یمهست و هر کیس 

ی به یک روسنر و  ی . و آن روسنر هم یمویل چسبیده به یک چپ  ما مثل تو خییل زیاد دیدیم. « برو بابا» گوید: یمگوید تو باید به من وفادار بایسر

 کنیم. یمتو را همینطور زیر پا له 
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ی بخاطر ه  یم جانشان را از دست می 
ً
ایش را از دست داد. همه آنها همینطور خواهند شد. جان بچه ه و  صدام جانش را از دست داد  دهند. مثال

ی که موالنا در اینجا گفت گوید عالم دون روسنر است. ما اگر بطور یمخواستند که به آنها وفادار باشد.  «روسنر  »: چرا؟ برای اینکه از یک چپ 

 ما هست و موالنا گفت رو 
ی

هان  که در زندگ
ی  فهمیم که به ما وفادار نیستند. یمسنر ما هم شخض به موقع بیدار بشویم ما هم از آن چپ 

یزم. ویل  ید. ما متعلقاتمان را که دور نمپ  یم یمآنها را نگه دارید ویل از آنها هویت نگپ  یم. اگر بگپ  فهمیم که از هیچ کدام از اینها هویت نباید بگپ 

ی اال به موقعبه موقع باید عمل کنیم. کارمان خراب است.   ن است. . و موقعش هم همی 

ون و خودش را برساند. هر چقدر  ما هویت هایمان ون کیس که بیدار شد باید همه هویتها را بکشد بپ  و بگوییم من تو نیستم من  ر ا بکشیم بپ 

ی بیم یک دفعهشویم و یمرسانیم و آزاد یمشویم . توقعاتمان را به صفر یمتو نیستم کمپر سوسمار به ما حمله میکند و کمپر آزرده  ینیم آن رستخپ 

 ناگهان در ما زنده شد. 

 گوید یماین شعر هم قشنگ است که 

 یم*** از فزون  آمد و شد در کیمخویشت   نشناخت مسکتر  آد

 ارزان فروخت *** بود اطلس خویش بر دلف  بدوختیمخویشت   را آد

ی آد  روشن است. مسکی 
ً
 و ن  نهایت و فزونی بود و خودش را نشناخت. از جنس یوسف بود از یممعنایش کامال

ی
جنس آزادی بود. از جنس زندگ

. یمافتاد در ک خودش را ارزان فروخته مثل داستان یوسف که گفتند چند سکه تقلن  داریم برای خرید یوسف و برادران گفتند که یمو آدمن ذهنی

ید. اطلس بود ویل خودش را به بک دلق ک  .  هنه دوختهمینها را بدهید و یوسف را بپ 

  چیست
 
  هست آنک نشان

 
 هاستکهنه این رفت    هاحال شدن دگر *** نو جهان

 

ی از آنجا میاد نشانش چیه؟ اینکه شما هیچ  معنیش را گفتم. اینکه جهان پنهان و فضای یکتان  این لحظه وجود دارد و همه چپ 
ً
موقع  این را قبال

 حالها و وضعیت ها عوض یمن
ً
 روند و نو بجای آن میاد. یمشوند. کهنه ها یمتوانید یک وضعیت را نگه دارید. مرتبا

؟ از اعماق وجودت   اگر هم تا بحال نیاوردی این اختیار را داری تو. آوردی؟ یمآوردی؟ از فضای حضور یمحاال این نو را تو آیا اختیار داشنر

 نوغناست و نوخوش   نو اندیشه نفس نو *** هر دام و نو باغ نو شام و نو روز

 

وی تو چون محرم شدی و از جنس عشق شدی روز یموقنر شما  روز نو شام نو ون شام است. مپ  روید فضای حضور روز است وقنر میای بپ 

ون دام است.  اندیشه ای که خودت دام فنر توی ویل دام نو است. حاال شما آگاه شدی و نمیفنر توی دام! نمیاست و باغ است. میای بپ 
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دانی که این نو خویسر و نو خوشبخنر است نو شادی است نو یمکنی و یمدرست کردی. هر نفس اندیشه نو هر لحظه اندیشه نو درست 

 نو بیاوری. اگر به چند تا باور تو چسبیدی از این موضوع خپ  نداری . آنها را باید خرد یمغناست. تا آنجا نروی ن
کنی بریزی دور و خودت را   توانی

ون   تا نو بیاد. از آنها بکیسر بپ 

 منتهاستن   عالم نظر ورای نه رود *** گریم کجا کهنه رسدیم کجا ز نو

 

ه؟ اگر ورای این نظری که ما االن یم  ی االن که از ما بیان )شود یماندازیم نظری که از ما صادر یمگوید نو از کجا میاد؟ این کهنه به کجا مپ  همی 

 عام ن  منتهاست.  ،ورای آن (شودیم

 عالم ن  منتها 
بینهایت و ابدیت خصویت شما هم .  بارها گفتیم که خدا دو خاصیت داره یک ن  نهایت است و دیگری ابدیت. ن  نهایت یعنی

مانی و ابدیت خدا ابدیت ما هم هست چون ما از جنس منتها ما افتادیم به محدویت. محدودیت زمان که میشود گذشته و آینده. ن  ز . هست 

 درسته؟  او هستیم. این را فراموش کردیم و افتادیم به گذشته و آینده. این گذشته و آینده ای که ما افتادیم توی آن این نشانگر ابدیت ما است . 

ی که گفت فنا  یکتان  شود. یعنی شما این لحظه وارد فضای یمشویم به همه. پس وسعت ما ن  نهایت یمو ن  نهایت ما موقیع است که ما همی 

 شود دیگر از جا کند. یمشود و ابدی میشوید. ریشه ن  نهایت آن شو هم دارید. شما را نیمن  نهایت شوید یم

 و بلند هستید. شما ش  رسو بلندم تو را راست نشان  دهمیادتان هست در سطر دوم راجع به شو؟ گفت که 

 کجاست از این نو نو رسدیم و رودولیک *** یم نماید بسته جوست آب چون عالم

 

ود. یمبه آب نگاه کنی بنظر ساکن میاد ویل آب داره  سد آید و مپ   نو به  جسدنماید در یممستمری   *** عمر همچو جو نو نو متر
ی

یعنی زندگ

 بشود ویل شما غافل هستید از آن و یمنو میاد 
ی

و ساکن میاد ویل در واقع ثابت  یعنی بنظر گوید ویل بنظر مستمری میاد یمخواهد در شما زندگ

 نو به نو میاد. 

سد از غیب چون آب روان یمدر وجود آد و  رسد. شما باید این لحظه آماده باشید یمدر وجود ما جان و روان نو به نو جان و روان *** متر

کند و  خراب یمم ازند و حر یمآن جوجه را مثل کالغ قاپ من ذهنی و اگر حاضی نباشید حاضی باشید این را تند تند خرج کنید. اگر خرج نکنید 

 کند . یم

 رسد این از کجاست؟ اگر عالم ن  منتها وجود نداره؟ یمگوید این که نو نو یمحاال 

 ماست شاه سخن اصل بجو گو سخن اصلبایدش ***  سخن آنک مگو دیگر و خامش
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. هر کیس که سخن باید داشته باشد و عالقمند به سخن است و سخن یم  گفنر
ی
گوید خاموش باش دیگر و بس است همه را گفنر . به اندازه کاف

که شاه ما است. پس   از آن فضا میاد. به او بگو که تو اصل سخن را برو بجوی. برای اینکه اصل سخن زندگیست. اصل سخن خداست. اوست

زیاد حرف  قدری) که امروز هم ما شویم. یمگوید که این حرف زدن کار من ذهنی است . زیاد که حرف بزنیم از جنس من ذهنی یمبه شما دارد 

 زدیم(

 گوید یماین سطر آخر هم که 

یزیان *** آنک مفخر جان بخش شیه شاه  مصطفاست همنفس عشق ارسار در تت 

خه قونیه وجود ندارد. گایه اوقات یک بینر در آخر بعضی غزلها اضافه شده که در نسخه اصیل قونیه وجود ندارد. طبق این بیت در نس

ی فضای حضور است و . بخشد یمبخشد و شایه یمشیه به ما گوید شایه که یمخورد به غزل ما. که یمویل  . دکپر فروزانفر  حتصحی همی 

یزی را  ی نور یمکند و یمیاد  خداست. و در اینجا شمس تپ  ت رسول و همی  یزی هم نفس مصطفی است. مصطفی لقب حرصی گوید شمس تپ 

یزی هم نفس این نور برگزیده هست یمبرگزیده و فضای حضور و هوشیاری حضور است.  ی است که شایه گوید شمس تپ  بخشد. و یمو همی 

یز فضای حضور است. همه اینها البته سمبولیک هستند.  یز کجاست؟ تپ  یزیان است. تپ  یزیان این افتخار تپ  شاه شیه بخش جان مفخر تت 

یزیان آنکه در بیان اشار عشق هم نفس مصطفی است.   یعنی سبب افتخار تپ 
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