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537 پیغام عشق قسمت خانم الدن از کانادا   

 گنج حضور  ۸۸۸شمس مربوط به برنامه   وانی د ۲533از غزل  ی برداشت

  ه یو به انسان عارف توص  کندی شناسنده خطاب م ایانسان را به نام عارف   یشمس، موالنا ذات اصل  وانید  ۲533غزل    در

بلند    یمعنابه   یاست. زار  «یبر بام برآمدن، »زار  یهااز نشانه لحظه است.  نیا  ۀ گشود   ی . بام فضادیکه بر بام برآ  کندیم

  یزندگ   ن یدر ذهن را شکار شاه  یاریشه  ا یاست. بر بام برآمدن، کبوتر دل    ی گ زند  مقابل  و تواضع در  یذهنمن   یۀ ر پانشدن ب

که    تیو خالق  یخرد، شاد   یهاشکوفه   کند؛ی م  یو انجماد مرکز انسان را ذوب و جار  کندیجان را از بند تن رها م  سازد،یم

 .پروراندی حضور م یاریشوجود دارد را به باران ه ی در دل هر انسان

 ۲533شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 یزار شبمیعارف، بکن هر ن یبرآ بر بام، ا

 ی شاهین  اشکار  ییها را تودل  ی کبوترها

 پابسته، شوند از بند  تن رَسته  ی هاجان  بُوَد 

 یتو شود جار افسرده ز حَر    ی هادل  بُوَد 

 هاها، که بنهادند در گ ل اشکوفه و دل  یبس 

 یاریباران را، به دعوتشان بکن  ندیپایهم

  که ی که باغ و گلشن  در بهار است. درحال  شناسدی را م   شی وجود خو  یکه بر بام است، جوهر اصل   یانسان   ایعارف،    انسان

بر بام بودن، »الص ال« زدن است. الص ال زدن، آواز دادن از    گر ینشانه د.  کندی انسان  در ذهن تنها انجماد زمستان را لمس م

را به    یجسم   یاریشبخش، خار محزون هیآواز شاد  نی. اردیپذی صورت م  نفکاو کن  ییمرکز عدم است که با فضاگشا

 .کندی م  لیتبد ناتیبخش همه کاات یح  ایاقطار«  ی »ساق
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 ۲533شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 گلشن  نیکن بر یو بهمن، بهار  ید ی   به کور

 یاری را به پرواز و به ط باغ  مُزم ن درآور

 گلشن  نیزن که خندان است ا ییباال الص ال ز

 یاقطار  ی  خار محزون را که تو ساق  بخندان 

ب   داریب  ی زندگ   طرح است.  ذهن  خواب  از  انسان  ذهن،    داریب  ای  ی خوابی کردن  از خواب  ذات    یعنیشدن  به  زنده شدن 

خود    انیب  ی خوابی ب   ن یاز ا  ی . قصد زندگردیپذ ی که بر بام برآمده صورت م  ی انسان   ی حضور که برا  یمست   ۀ و تجرب  مانی اصل 

 .است  نیگل و نسر  یهد و شکر و به لطافت بوش  ینیریکه به ش یا ی خوابی انسان است، اظهار آن گنج پنهان؛ ب  قیطراز

 ۲533شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ی مبند آخ ر ره  مست ،ی چو امشب خواب من بست 

 یاریو هش ی و هُش بخش  یدست  یسلطان  قو که

 کردن  ییکوین ی تو خواب  من؟ برا ی بست  چرا

 یو اندر قصد  اظهار  یگنج  پنهان  رایاز

 نیاز گل و نسر تری به  ن،یریش ی  خوابی ب  یزه

 ی خوارو خوش  ی نیریاز شهد و از ش کَ ر به ش  فزون

و    یی شده درونت بگرد. از فضاگشاروزن گشوده   نیبر گرد ا  ایحضور بر بام   یاریشتا زنده شدن کامل به ه  دیگوی م  موالنا

.  یبرگرد  یجسم   یاریشه د یذهن و د یاگر تو به فضا گردد، ی افکن قضا هر لحظه برممرد  خواب رایناظر غافل مشو، ز دید
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  ل یبا توقف گردش ذهن و تبد  یگردش، مساو نیا  رای. زداندی م ی جسم یاریشحسد ه یۀموالنا گردش بر مرکز عدم را ما

 .مرکز انسان از نار به نور است 

 ۲533شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 من ف  یحر یا  میتا روز بر روزن بگرد ایب

 ی مرد  خواب افکن، درآمد شب به کر ار رایاز

 ی گردش حسد آرد، دوار  چرخ  گردون  نیا بر

 ینور است و آن نار نیمغز است و آن قشر است و ا نیا که

که انسان را از چاه    ی . همان شاهنشاهسازدی همدم او م   ای  ف یحر  ست،ی انسان را که زندگ  یبام برآمدن، دلخواه اصل   بر

سکوت و باز کردن    ده،یذهن همان  ت یخاموش کردن فعال  یعنی. گرد بام او گشتن،  بردی و صحت م   ییبه بام رها  یماریب

 .سازد ی م ایاتصال به سکوت او، گو  اثر را در  نسانو زبان ا کندی درون، که مس وجود انسان را زر م  یفضا

 ۲533شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 طان یش یده یسلطان، به رغم د  یمن شو ا فیحر

 ی رخ  خوبان سر  آن شاهدان خار ینیتا ب که

 ی و خوب و دلخواه  فیلط ، یمرا امشب شهنشاه

 یماریز ب دهی رهان یاز چاه  سترآورده ب

 خوردم  که جام  حارسان  گردم،ی به گرد  بام م

 ی خواری گرد  من، گرت عزم است م  گردی هم م  تو
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 سپاس و احترام  با

الدن از کانادا 



 

 

 

537قسمت پیغام عشق   خانم شکوه 

 با سالم، 

 37۴ یغزل شماره   حافظ،

 م یدر ساغر انداز  یو م   میتا گل بر افشان ایب

 مینو در انداز ی و طرح میرا سقف بشکاف فلک 

 زدیکه خون عاشقان ر زد یغم لشگر انگ اگر

 م یبر انداز  ادشیو بن   میبهم تاز  یو ساق  من

که    یی. حس تنهابردی رنج م   ییاست که از حس تنها  ی انسان   ی درون  ی گووگفت   یی شمس گو  وان ی د  ۲357  ۀ شمار  غزل

با    یادر گوشه   ی در اوج درد و افسردگ   یشده است. وقت  جادیا  یدر و  های شدگتیهواز برآورده نشدن توقعاتش از هم 

 :دیگوی در گوشش م  یی ندا  ییگو کند،ی قطع م های شدگ تیهورا از هم  دش یام گرید  ی وقت کند،ی خود خلوت م 

 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 گشته دلت چو سنگ  خاره یا

 چاره؟  ستیخاره و سنگ چ با

 ست؟یچ  ینیو سنگ  یزمخت نیا یکه دلت مثل سنگ سخت شده است، چاره  یا

  د یبا زیهمه چ  کندی و فکر م چسبدی خود م  یبه باورها ی که دو دست  شود ی چون سنگ سفت و سخت م  یانسان وقت   دل 

  ی ریشخص تصو  نی. استین  یی ندارد و قادر به فضاگشا  یانعطاف   گونه چ یه  یوقت   پسندد؛یکه او م  فتدیگونه اتفاق بآن

  ن ییتع  ریتصو  نیدر ا  زیخود را ن  یمهم زندگ  یاهدر ذهن تجسم کرده است و نقش خود و انسان   ی از خوشبخت  قیدق

  ی تصور کرده است. حال چه اتفاق   شیمختلف از پ   ط یدر شرا  پسندد،ی گونه که خود م مکالمات را آن   یکرده است. حت

 افتد؟ یم



 

 

 

537قسمت پیغام عشق   خانم شکوه 

 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 را؟   هاشه یخاره چه چاره ش با

 پارهآنکه شوند پاره   جز

در دل    زیشخص ن  نیا  یذهن  یرهایتصو  شکند، ی و در هم م  ماندی سالم نم  یسنگ   یدر جعبه   شهی که بار ش  طورهمان

  انش یرا از خودش و اطراف  یآزاد  ،ییشخص با عدم فضاگشا  نیا  یعنیتکه شدن ندارند.  جز تکه   یابدون انعطاف او چاره

  ی ریتصو  یفتهیکه دلش  گرید  یها. چراکه او نه عاشق انسان شودی کم در روابطش دچار مشکل م و کم  کند،ی لب مس

ندارد؛ و با    قتیچون حق  خورد،ی ترک م  ی از مدتکه پس   یریخود ساخته است؛ تصو  ی در دل سنگ  شانیاست که از ا

 .شکندی دل او هم م  ر،یتصو نیشکسته شدن ا

 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 چو صبح  صادق  یخندی م زآن

 تو جان دهد س تاره ش ی پ تا

. دیگشای برابرش م در  ینور آگاه  ی سوهب   یاروزنه   یزندگ   طلبد،ی م   یاری  یاز زندگ   ی در غم و درد دلشکستگ  یوقت  و

اند. و آنچه در ظاهر خراب شده است،  بوده  شیشکسته است، نه دلش، که باورها  کردهی که آنچه تصور م  شود ی متوجه م 

است و نه    ی« شکستندلکه نه »  ابدییمخوب بوده است. در  یرابطه   کیکه تصور او از    انش،یاو با اطراف  ینه رابطه 

  ی . وقت بنددیاز اشکش نقش م  سی بر صورت خ  یکم لبخندو کم   کندی م  دوار یاو را ام  افتیدر  نی. اریپذب ی»عشق« آس

افق خرابه   د یخورش  یخنده در  م   یهاحضور  در دلش ظاهر  آن تصاوکم   شود،ی باورها،    در   ییهاکه چون ستاره  ر یکم 

باشد،    تیهوهم  دینبا  فهمدی م   یوقت  یعنی.  دهندی فروغ خود را از دست م   دند، یدرخشی در دلش م   ییشب تنها  یاهیس

گونه که  ها را در نور حضور آنانسان   گری. دشوندی کمرنگ م  های شدگ تیهوکم همکم  شود،ی ناظر اشتباهاتش م   یوقت

 . داردی و دوست م ردیپذی م ند،یبی هستند م
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 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 بگشاد  شی عشق کنار  خو تا

 بر کناره خت یگر شه یاند

را تجربه    یشدگتیهوبدون هم   یعشق واقع  ی. وقتزندیگریم  یدار به کنارافکار من  کند،ی عشق آغوشش را باز م  تا

 .رندیگی مخرب در سرش شکل نم  یفکرها گریکه د شودی متوجه م کند،یم

 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 مت یآن هَز  دیچون صبر بد

 کسواره یبجَست  زین  او

دار  خاموش شدن افکار من  یعنی.  بندندی مدرنگ رخت بری ب  ند،یبی ها را مفکر   متیدر ذهن، عز  یصبر، ماندگار  یوقت

 .همان و خارج شدن از ذهن همان

 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 صبر و خرَد بمانْد سودا  شد

 حَراره  کندی و م دیَگریم

ها و  . و عشق اشک شوق را از چشمچیه  گر یو د ماندی م  یخاموش شدن فکرها و خارج شدن از ذهن، تنها عشق باق  با

 .کندی م یها جاررا بر لب  ی شاد یترانه 

  یی بایو ز  یگونه که هست، پر از امکانات و فراوان را آن   ی . زندگکندی را تجربه م  ی قیخارج شده از ذهن، عشق حق  انسان 

زده  شگفت   کند،ی تجربه م  رون یکه از درون و ب  ی کم از عشق و صلح. کم ندیبی م  ی از جنس زندگ   ز یرا ن  ان یو اطراف  ند،یبیم

 . شودیم
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 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 رت یعَص یی  ز جدا یخَلق 

 راه فتاده چون عُصاره بر

افسرده و    یراه زندگ  مهیدر ن  ،یشراب عشق و آگاه   یهمانند خود او، از دور  گرید  یهاکه چطور انسان  ندیبی آنگاه م   و

 . انداند و از پا افتادهمنجمد شده 

مثل آب انگور که از جنس انگور است    م،ی گذاری پا م  ایبه دن  هیجنس اول  کیها از  ما انسان   یکه همه  دیگوی موالنا م  ییگو

  ک یدر    شود،ی آب انگور جدا م   دی. حال اگر آب انگور که از منبع تولشودی م  یو جار  دیآی وجود مو با فشردن انگور به 

از مناسب از نظر دما و رطوبت قرار داده شود، و مخمر به آن اضافه شود، پس   یط یمح  طیشرا  ک یمخصوص در    یخمره

م  ل یتبد  ی مدت و جامعه شودی به شراب  اگر در خانواده  انسان،  برا  ی عشق  ی. مثل    ل یتبد  ی بزرگ شود، آموزش الزم 

انسان    کیبه    شودی م  لیو تبد  گرددی او کامل م   یو رشد معنو  شودی حضور به او داده م   یاریبه هش  ی جسم  یاریهش

بخش است. اما اگر آب انگور جدا شده از انگور به حال خود رها شود و  بخش و آرامش و سالم که وجودش فرح   یمعنو

که    یزیچ  شود،ی آن کم م  یو حرکت و روان   شودی م  ترظ یو غل  ظیآب، غل  ریاثر تبخکم درکم  رد،یدر معرض آفتاب قرار بگ

 . کندی حرکت نم   گر یظ شود، دیغل  یل یو اگر خ نامند؛ی انگور م  یرهیش

رشد    یاز نظر معنو  ند،یبزرگ نشود و به حال خود رها شود و آموزش نب  یعشق   یانسان هم اگر در خانواده و جامعه 

  ی و رو   بجنبد  ریو اگر د  دهدی از دست م  ی کم در طول زندگ خود را کم   ی و شور و حال و سرزندگ   رود،ی به ذهن م  کند،ی نم

جوش  و جنب   ، یروان   ت یخاص  ، یشدن به شراب عشق و آگاه  لیتبد  یجاو از ذهن خارج نشود، به   ند خود کار نک  ی عنوبعد م

 . دهدیخود را از دست م یو تکاپو 

 : نشده است ریکه هنوز د دهدی م  دیموالنا نو اما
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 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ست خون جگرشانچند شده  هر

 ره و چَکاره  نیدر ا چُستند

را دارند که   تی قابل ن یاند، اما ادهیکش اری دور مانده از عشق، خون شده است، هر چند زجر بسه ب یهاچند دل انسان  هر

خود کار کنند، و چست    ی رو  وقفه ی و با تعهد محکم و ب  نندیپا بگذارند، آموزش بب  ی که هستند، در راه معنو  ی در هر حال 

 . ردیحضور صورت بگ یاریبه هش  ی جسم یاریاز هش لیو تبد ند،ی ایب رون یو چابک از ذهن ب

 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 کار ن یبهر  ا  میشد  گانهیب

 عقل و دل  هزارکاره با

  ی شان فقط عاشق شه ی که فرزند جان هستند و پ  آورندی م   ادیبه    شوند؛ی م   گانهیکار با عقل و دل همه کاره ب  ن یا  یبرا

با خارج شدن از    ، یو با وصل شدن به منبع عشق و شاد  گذارند ی م   یبعد معنو  ی کار رو  یاست. پس تمرکز خود را رو

 . شوندی م ی به شراب عشق و آگاه  لیذهن، تبد

 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 الْا مارَه قۀُ یحَق  اَلْع شْقُ

 الشِّعرُ طَبالَۀُ الْاَماره  وَ

  ی از حضور فرمانروا  یاانسان عشق است، و شعر، سخن انسان عاشق، همچون طبل زننده   ی زندگ   ی قیحق  ی فرمانروا 

کهنه    یهاباور  نیا  گریها نخواهد بود؛ ددر اسارت فکر   گرید  کند،ی انسان فکر را خاموش م   ی وقت  .دهدی عشق خبر م 
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و اگر فکر    شود، ی خودش م  ی زندگ  ی. بلکه انسان رها شده از ذهن، فرمانرواکنندی انسان حکومت م  ی که بر زندگ  ستندین

 . بر حضور عشق است  دندا   یگواه   یآن فکر و سخن تنها برا راند،ی به زبان م   یو سخن کندیم

 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ر  یمُغ رُنایفَأَم  ا حذَر

 غاره  ه  یْسَحَرٍ لَدَ کُلُّ

چه جز  لطافت، غارتگر است، و هر  نیعشق، در ع  ریکه امکن. چرا  ی در ذهن خوددار  یریو از گذاشتن هر تصو  ایب  پس 

 . تو باشد، هر لحظه به تاراج خواهد برد شهی در اند قت، ی»او«، جز حق

 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 هذا و ص فْ ف راقا   اُتْرُکْ

 ل هَوْل ه  الْع باره  تَنْشَقُّ

 .افتدی به لکنت م   ییرا، شرح بده، هر چند زبان از وحشت جدا قت یاز اصل، از حق  ییسخن بگذار و جدا نیا

 ۲357شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 مؤذِّن  یامام ا  ختیبگر

 فرورو از مَناره خاموش 

  زیخاموش شده است. بهتر است تو ن  ییدرون تو گو   یگوسخن   ،یکنی سخن حق دعوت م  دنیها را به شنکه انسان   یا

 .ییایب نییمناره پا یو از باال  ی خاموش شو

      شکوه   احترام، با
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 .است ی نعمت زندگ  نیاعتماد و معتمد بودن، بزرگتر

است.    طورنیهم هم  .« انصافا  ستیدر جهان بهتر از اعتماد ن  یزیچ  چی: »هبا طال نوشت  دیرا با  یشهباز  یآقا  یجمله   نیا

به ما، ما به    گرانید  گران، یما به د  یاعتمادی ب   ا ی  دهد؛ی رخ م  یاعتمادی از سر ب   هاالمنون بی زجرها و ر  یچه بسا تمام 

از جمله    یهست  نیقوان  ی است از تمام  یبیو معتمد بودن، ترک  اعتماد  .یزندگ  بهما    یاعتمادی خودمان و از همه مهمتر ب 

 …است و و و  لهیاز وس  یجبران، صبر، مزرعه، هدف قسمت 

و ما به او پس    دیآی م  قه یاز چند دقرا به ما بسپارد و بعد  زیچ  کینفر    ک یکه    ست ین  یمعن  نیکردن فقط به ا  اعتماد 

 :کردم یی که در خودم شناسا ییهامثال  .میدهیم

شخص در   نیترک ینزد  یبرا  یبا من درد و دل کرد و س رَّش را گفت، ست ار باشم و آن را حت  ی کس یوقت   یعن یاعتماد،  -

 .فاش نکنم مای زندگ

نگاه    گرانید  یهاسرک نکشم، به عکس   گرانید  یهابه اتاق   اجازهی مهمان شدم، ب   یکس  یاگر خانه   ی عنیاعتماد   - 

 «ی»به تو چه   کی  ی نپرسم. به عبارت  نم،ی بیم  زبانیم  یکه در خانه   ی و آن   نیا  یدرباره   ی و خصوص  ی ال شخصؤ نکنم و س

 .پرسمی م  وقتاگر توانستم پاسخش دهم، آن   م،یگوی بزرگ به خودم م

 .نمیرا نب گرید یهاتند عکس را مشاهده کنم، تند ی را به من داد که عکس  لش ی موبا ی اگر کس -

 .و نگاهم را بدزدم نییپا ندازمیسرم را ب نم،یبب توانمی داخل خانه را از پنجره م ایباز است و  یااگر در خانه  -

 .کنم ت یرا رعا ی رانندگ ییراهنما نیقوان  ست، ین س یپل یی اگر جا -

برگردم و تاوانش را    کنم،ی م   یدقت کنم و اگر اشتباه  کامال   کنم،ی در فروشگاه خودم حساب م   دیاگر در هنگام خر - 

 .بدهم
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  ی و نقشم را به هر عنوان   فهی. وظمیایبتمام تالشم را بکنم که از پسش بر  شود، ی من واداشته م   یهبه عهد   یاگر کار - 

 .اجرا بگذارم یقانون جبران، به مرحله   تیبا رعا

 ی هالمی ها و فبودم که عکس   شرفی قدر بآن .  دادمی انجام م  رهیو غ   ندوزیو نصب و  وتریکامپ  ریکه بودم، تعم  نوجوان 

شرف ندارد.    کند،ی م   انتینفر خ  ک یکه به اعتماد    یانسان .  دمیدی بود م   اش ی شخص   و یآن طرف را که در درا  ی خانوادگ 

 . در اعتماد است  انتیخ یهاکردن همه از مصداق  آبروی افترا، تهمت زدن و ب  ،ییگودر امانت، دروغ   انتیخ

در سطح    ضیوجود آمدن تبع به   ، یکشتار جمع   یهاهمه سالح   ن یو بالعکس، سبب ساختن  ا  گرانیما به د  ی  اعتمادی ب   نیا

 ی سازسبب دشمن   ی اعتمادی ب  نیهم  ایشده است. آ   گرید  زیو هزاران چ  یدیناام  ،ییتنها  ، ینینشفقر، عزلت   ،یجهان 

  شرف دارم؟ م،یگوی مخالف دروغ م به جنس    یجنس   تگرفتن از شهو ی خوش  یفقط برا  یوقت ایآ ست؟ ین یذهنمن

و    ی عدم بلوغ عاطف   ، یشان یپر  ،یمان یحس حقارت، مالمت، پش  ، یسرخوردگ   ،ینیباعتماد به خودم سبب خود کم   عدم

من  رهیغ است.  م   یشده  چگونه  ندارم،  اعتماد  خودم  به  د  توانم ی که  وقت  گرانیبه  کنم؟  مانع  ی اعتماد    ، ی سازخودم 

و نامعتمد بونشان بگذارم؟ از ماست که    گرانید  ردنرا گ  ریتقص  توانم ی چگونه م  کنم،ی م   یتراش و دشمن   یسازله ئمس

 .بر ماست

و   یی دو نی. البته استیهم فراتر از اعتماد خدا به ما ن یاعتماد چیدر جهان بهتر از »اعتماد« وجود ندارد و ه یزیچ چیه

اعتماد   ی خاک  یکره ن یدر ا مایبه نام خدا وجود دارد که در آسمان نشسته و به من  ن  یموجود  ک یکه  ستیمعنا ن نیبه ا

عنوان انسان، به بله گفتن به عهد الست، اعتماد کرده و  به  یکیزیدر فرم ف   ،خودش یبه تجل   یکرده؛ نه! بلکه خود زندگ 

 .میشو دهیو همان میبساز یذهنمن  ی اجازه داده چند صباح

 هفتم  عیشمس، ترج   وان یدمولوی،  

 تو  یکه اعتماد کند بر وفا هرکس

 عمادی بام  ب   نیبرنَهَد به فضلْ بر پا
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 عماد: ستون *

به    یهاصورت بزرگان و انسان خودمان، چه به   یاریبه اصل هش  یکیزیفرم ف  نیدر ا  ،یعنوان امتداد  زندگبه   دیما با  حال

و    میرا رها ساز  های دگ یلحظه، همان  نیاتفاق ا  رامونیشده پگشوده  یصورت فضامقرب، و چه به   دیو اسات  دهیحضور رس

به انسان اعتماد کرده و قرعه را به    خدا  . میاعتماد کرده تا رها شو  ی به زندگ  گریعبارت دو به  م،یرا »ال« کن  ی جعل تیهو

اعتماد و امانت    نیدر ا  انت ی. حال من شرف دارم که خاوردیدوام ب  توانستی اعتماد را آسمان هم نم  نینام او زده است. ا

 نکنم؟ 

 ۱۸۴حافظ، غزل  وان ید

 دیبار امانت نتوانست کش  آسمان

 زدند  وانهیکار به نام من د یقرعه 

و موتور  چرا چرا گفتن  ذهنم خاموش    پرسمی م  ما ئاعتماد ندارم. اگر دا  ی به زندگ   یعن یندارم،    ت یو رضا  ستم ین  میتسل  اگر

تر از معتمد بودن و  تر و محبوبدر جهان خوب  یزیچ  چ یاعتماد ندارم. اگر توکل ندارم، پس اعتماد ندارم. ه  شود،ی نم

 :ستیاعتماد ن

 ۹۱۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنومولوی، 

 تراز توکل خوب  یکسب ستین

 تر؟خود محبوب میاز تسل  ستیچ

هستند،    ی کی  خدمت به خلق و خودم و خودش، که همه   ی مرا برا  ی ام، اگر زندگ در مکتب موالنا و بزرگان دعوت شده   اگر

 . ستین ش یب یای شرف ی کردن و کم گذاشتنم، ب  ی است، اگر به من اعتماد شده است، پس کوتاه انتخاب کرده 
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 3۰۹شمس، غزل   وان یدمولوی،  

 بال  ا یاعتماد نوش کنند انب نیز

 وقت نترسد ز آتش آب  چیکه ه رایز

به آن و آثار آن از زبان    یابیدست   یجهان، چگونگ   نیدر ا  زیچ  نیو محبوبتر  نیباتریو ز  نیترو خوب  نیبهتر  انیدر پا  و

 :موالنا

 :است یاریوصال به اصل هش  ی( شرط الزم برای و چه معنو  ییایدن نیمعتمد بودن )چه از لحاظ ا -۱

 ۲۰۲۲شمس، غزل   وان یدمولوی،  

 در حرم یی شو تا درآ معتمد

 بربند از گفتن دهان  اوال 

 ۲۱5۴شمس، غزل   وان یدمولوی،  

 و بد  کی باش و معتمد، محرم راز ن  خامُش

 او   شی راز مگو به پ ش یَازمودین  آنکه

به   -۲ اما خانسان  بالقوه معتمد است.  ا  انتیصورت  به درون درگاه    نیبه  را  بودن، ما  ا  ار،یمعتمد  و  بام  راه    وانیبه 

 :تابدی زنده شدن به خودش برنم  یاعتماد را برا  نیبه ا  یحرمتی ب نی. خداوند کوچکتردهدی نم

 :مثال

 :وارد شدن به خانه ی را زد برا ارشیاول داستان آن عاشق که در   تیب
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 3۰5۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنومولوی، 

 بزد  یاریآمد در  ی کی آن

 معتمد؟  یا  یستیک ارش ی گفت

 :گرید  مثال

و عقل و خرد او از    ی فقط و فقط به زندگ   د یما با  کهنیاز زبان موالنا. ا  نده یداستان آن شخص شتر جو  ح یاول  توض  تیب

 :خودمان ی و عقل جزو  یذهن یهانه من  م؛یبه آسمان درون، اعتماد کن  یابیمراقبه و راه ایو  ، ییفضاگشا

 ۲۹73 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنومولوی، 

 معتمد ی ا یاگم کرده  یاُشتر

 دهدی ز اُشتر نشانت م یکس هر

 :گرید  مثال

 :است ییاعتماد به خدا تنها راه رها کهنیخران. باز هم ا  یله یافتادن آهو در طو ر یداستان گ در

 ۸۴۱ تیدفتر پنجم، ب  یمثنومولوی، 

 معتمد نی کدامست آن عذاب ا هان

 جنس خود   ریقفس بودن به غ در

 :دنبال داردالمنون را به ب یو ر  ییها، رسوامورد اعتماد بودن به آن ،یذهن یهااعتماد به من  -3

 :مثال



 

 

 

537قسمت پیغام عشق   آقا نیما از کانادا  

به خداوند، در اعتماد    یاعتمادی . بکندیاش طال و جواهر پنهان مکه در حجره  ازیبه ا  رانیو تهمت زدن ام  ازیداستان ا  در

معتمد بودن    ، یهر معتمد بودن  ی. به عبارتدهدی ذهن رخ م   یکیدر تار  گرانید  یذهن  یهاخودمان و من  یما به عقل جزو

 :ستین ی زندگ

 ۱۸۶7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنومولوی، 

 معتمد یبا س  ریآن م  شبمین

 زد  یگشاد  حجره او را در

 زدن: مشورت کردن  یرا*

 :به اعتماد  خداوند همان، و مانند فَرَج، غالم هندو شدن، همان   انتیما در خ ی و گستاخ یو  در آخر، پافشار 

 ۲۸3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 خائن بَود  یگرائک  نیچن نیا

 گمان برده که هست او معتمد ما

 کوچک  یگرائک: غالمک، بنده *

و   کنمی در اعتماد نم  انت یصورت بالقوه به خداوند اعتمادها دارم. خ. به ستیدر جهان بهتر از »اعتماد« ن  یزیچ چیه یآر

 شاءاهلل شاءاهلل، ان . ان گذارمی به مرحله اجرا م  زیمعتمد بودن را بالفعل ن  نیا

 3۱۴۶شمس، غزل   وان یدمولوی،  

 یدل  زار محنت و بال دار  یا

 ی خدا اعتمادها دار بر
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 3۱۴۶شمس، غزل   وان یدمولوی،  

 د؟ ی و تو نوم  یحضرت  نینچنیا

 یدل، اگر خدا دار  یا مکن

 عشق و احترام با

از کانادا  ماین
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تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را ازطریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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