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موی کژ چون پرده ی گردون بود
چون همه اجزات کژ شد چون بود؟
١٢٠/٢

داستان دیدن هِالل ماه در زمان عمر
( دفتر دوم  -از بیت ) ١١٢

زمان خلیفه ی دوم ،عُمَربن خطاا (ضیاا ات الاا ا
عنه) ،1ماه ضوزه فرا ضسیده بود .برای آغااز مااه ضمااان ،متماا
باید هالل ماه ضا دید .به این سبب ،مردم ،همراه عمر بار باا ی
کوه جمع شدند اا هِالل ماه ضا ببینناد .ییاا از همراهاان عُمَار
گفت :من هِالل ماه ضا ما بینم .عُمَر به آسمان نگاه کارد و مااه
ضا ندید .به او گفت :آنچه او دیده ای یک خیال و گمان است
و واقلیت نداضد وگرنه من و این همه مردم که اینجا هستند نیاز
مااا اوانسااتیم ببیناایم .عُمَاار فومیدکااه مااوی ابااروی او جلااوی
چشمش ضا گرفته و خیال کرده هالل ماه است .گفات :دساتت

 -١عمر بن خطا ( ،وفات سال  ٢٣هجری برابر با  ٦٤٤میالدی) دومین خلیفه ی
اسالم بود .دض زمان خالفت او عراق ،ایران ،مصر و شام به دست مجاهدان اسالم
فتح شد .وی مردی مُدَبّر و باهوش بود و دض مدت اندک خالفت خود ،فتومات
عظیما ضا سبب شد.
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ضا اَرکن و بمال بر ضوی ابروی خاود .وقتاا آن شاچن چناین
کرد ،هالل ماه از دیدش ناپدید شد .آن وقت خلیفه گفت:
گفت :آضی ،موی ابرو شد کَمان
سوی او افیند ایری از گُمان
چون که مویا کَژ شد ،او ضا ضاه زد
اا به دعوی ،ف دید ماه زد

1

موی کژ چون پرده ی گردون بُوَد
چون همه اجزات کژ شد جون بُوَد؟
١١٨/٢
***
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

مو وی،دفتر دوم مثنوی ضا ،با این ابیات آغاز ما کند:
مداا این مثنوی اأخیر شد
مُولتا بایَست اا خون شیر شد

2

 -١ف :گفتاض بیووده ،یاوه .ضاه زد :گمراه کرد .یک موی کج مژه او ضا گمراه
کرد و باعث شد بیووده ادعا کند که ماه ضاما بیند.
 -٢دض شرح مال مو وی نوشته اند که او به دضخواست و همیاضی مستقیم مرید
محبوبش «مسام ا دین چلبا» مثنوی ضا پدید آوضد .بدین ملنا که مو وی اشلاض
ضا ما گفت و مسام ا دین ما نوشت .ونیز نوشته اند که وقتا دفتر اول مثنوی
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اا نزاید بچت او فرزند نو
خون نگردد شیر شیرین ،خوش شنو

1

٢/١
آنگاه به بیان برخاا نیاات عرفاانا ماا پاردازد و باه
اینجا ما ضسد که بسیاضی از انسان ها چون با مس هاای خاود
جوان ضا دضک ما کنند ،اغلب اوقات دچاض اوهام ماا شاوند.
دض ما ا که باضها مو وی گفته که مواس ،انساان ضا باه اشاتباه
ما اندازد و مقیقت بینا او ضا زایل ما کند .مو وی ما گوید
ما غیر از این ماواس پنجگاناه ،ماس هاای دیگاری دض دضون
خود داضیم که آن ها ،اصل مقیقت ضا بادون اشاتباه و واساطه،
ما فومند و دضک ما کند.
مسّ خُفّاشَت سوی مغر ضوان
پایان یافت ،همسر مسام ا دین دضگذشت .مسام ا دین به علت افسردگا قادض
به ادامه ی کاض نما شد .بدین حاظ ادوین مثنوی از پایان دفتر اول اا آغاز دفتر
دوم دو سال به الویق افتاد .اما برخا از شاضمان مثنوی این علت الویق ضا
نادضست ما دانند که سچنا طو نا است .ملنا بیت :برای این که خون دض
پستان مادض ابدیل به شیر شود ،زمان و مولتا زم است( .یلنا این دو سال
همان مولتا بودکه خون اندیشه و آگاها دض جان مو وی به شیر عرفان ابدیل
شد).
*
 -١اا هنگاما که بچت ،یاض او نباشد و مانند مادضی فرزندی نو (اندیشه عرفانا)
دض او نزاید ،هیچگاه آن خون جانت ابدیل به آن شیر ملرفت نچواهد شد.
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مس دُضپاشَت ،1سوی مشرق ضوان
٤٧/٢
ایاان م اسّ مااادی و جساام اااو ،ماننااد خُفّاااش از نااوض
خوضشید مقیقت که از شرق سر ما زند فراض ما کناد و ضوی
به غار داضد کاه غارو اسات ،اااضییا اسات ،و خوضشاید
ملرفت دض آن فروضفته و ناپدید شاده اسات .دض ماا ا کاه آن
مس های دضونا و ضومانا او(مس دُضپاشت) ذاااا باه ساوی
نوض و خوضشید ضوان اسات و ناوض ملرفات ضا دض جاان ااو ماا
پاشد .مو وی اینجا به سرزنش گرفتاضان مس ها ماا پاردازد و
آنان ضا دشنام ما دهد:
ضاه مس ،ضاه خَران است ای سواض
ای خران ضا او مزامم ،شَرم داد
٤٨/٢
ای انسانا که آنچاه ماواس میاوانا ااو ماا پاذیرد،
مقیقت ما پنداضی ،خجا ت بیش و بدان که نحوه ی دضک
او از عا م ،کاض خران و میوانات است .او چنان هساتا کاه باا
کژ شدن یک موی ابرو جلاوی چشام ،متاا کاتنااتِ باه ایان
 -١مس خُفّاشت :مس مانند خفاش او .دُض :مرواضید .دُض پاشت :دُض پاش او.
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عظمت ضا هم غیر واقع ما بینا .مانند آن مردی که زمان عمار
موی ابرو جلوی چشم او ضا گرفته باود و گماان ماا گارد آن
هالل ماه است .اینجا اسات کاه مو اوی هماین داساتان «دیادن
هالل ماه دض زمان عمر» ضا نقل ما کند .مو نا دض ایان داساتان
ما خواهد بگوید که بسیاضی کسان دض ذهان خاود اوهااما ضا
ما پروضانند و آن ضا مقیقت ما پنداضند .غافل از این که اگار
پرده ی اوهام ضا کناض بزنند ،مقیقت خود ضا نشان ما دهد.
موی کژ چون پرده ی گردون بود
چون همه اجزات کژ شد چون بود؟

1

ضاست کُن اجزات ضا از ضاستان
سر میش ای ضاست ضو ،زآن آستان

2

١٢٠/٢
از نظر اجتماعا و ضوانشناسا نیز همینطوض اسات .کام
نیستند کسانا که مساتل خود و جامله و جوان ضا باپناداض هاای
 -١وقتا یک موی کج ما اواند مانند پرده ای جلوی چشم قراض بگیرد و
کاتنات به این عظمت ضا غیرواقلا ببیند ،اگر همه ی اجزای مواس کسا
ناضاست و کج بود ،ببین شناخت او از عا م و موادث ضا اا چه مد نا میزان و
نادضست خواهد بود.
 -٢شناخت خود از عا م ضا ،به یاضی عاضفان ضاستین اصالح کن و از میم آنان
سرپیچا مین.
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غیر واقلا دضک ما کنند و نتایج سرا گونه ما گیرند و هم
خود و هم دیگران ضا دچاض عذا ماا کنناد .دض دفتار چوااضم
همین مویوع ضا به زیبایا بیاان ماا کناد :کساانا هساتند کاه
بجای آ  ،سرا ضا ما بینند و دیگران ضا باا ناادانا باه ساوی
آن ما کشانند .این همه گرفتاضی های شچصا و مرکت های
کوض اجتماعا نتیجه ی پنداضهای غلا هماین «کا
است که بجای آ دضیاا ،کا

پرساتان»

ضا ماا بینناد و آن ضا مقیقات

آ ما پنداضند وهمراه خود ،انسان های بینوا و ناآگاه ضا نیز به
سوی مرگ و نیستا (سرا ) ما کشانند:
دوض ما بینا سرا و ما دَوی
عاشق آن بینش خود ما شوی
ما زنا دض خوا با یاضان او ف
که منم بینا دل و پرده شیاف

1

نَک بدآن سو آ دیدم  ،هین شتا
اا ضویم آنجا و  ،آن باشد سرا

2

 -١پرده شیاف :کسا که پرده های عا م غیب ضا ما شیافد .انسان های آگاه.
انبیاء و او یاء .او دض خوا و خیال به یاضان خود ما گویا که من دل بینا داضم
و اسراض عا م ضا دضک ما کنم.
 -٢نَک :اینک ،اکنون .ما گویا :اینک،آنجا آ دیدم ،عجله کنید آنجا
برویم .اما آن آ نیست  ،سرا است.
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هر قدم زین آ اازی دوضار
دَو دَوان سوی سرا با غَرَض

1

عین آن عَزمت مجا این شده
که به او پیوسته است و آمده

2

زین سبب کاین مردمان ک

پرست

زآ صافا اوفتاده دوضدست

3

٣٢٢٩/٤
***

 -١غَرَض :نابود کننده ،هالک کننده.
 -٢همان قصد و اصمیم او (دیدن سرا و ضفتن به سوی آن) باعث ما شود
که پرده ای مقابل او و آ (مق و مقیقت) که اکنون کناضت هست ،کشیده
شود و او آن ضا نبینا.
 -٣این بیت دض نسچه مرموم نییلسون نیست.
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