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 گر همی خواهی که آن خلعت رسد 
 پس بگریان طفل دیده بر جسد 

٢/٤٤٤  

 داستان زاهدی که بسیار می گریست

 ( ٤٤٥از بیت  -) دفتر دوم 

 

شخص زاهد و پارسایی، بررا  وارام شعقروز از ری     

خود )حضرت حق( بسیار شی گریست. کسی به او گفت: زیاد 

 ریه نکن که کور شی شو . زاهد پاسخ داد: گ

 گفت زاهد: از دو بیرون نیست حام 

 چقم بیند یا نبیند آن جمام 

 گر ببیند نور حق، خود چه غم است؟

 در واام حق دو دیده چه کم است 

 ور نخواهد دید حق را، گو: برو 

 گو: کور شو  1این چنین چقم شَقی

٢/٤٤٦ 

ی تواند جمرام بری   از دو حام خارج نیست. یا چقم ش

شثام حضرت حق را ببیند و یا نه. اگر شری بینرد، نابینرایی غمری     

                                                 
 شقی: بدبخت، تیره بخت.  -١
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ندارد و اگر نتوانست ببیند، چنین چقمی ااالً کور باشرد بتترر   

 است. 

*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

این داستان درواقع اداشه   داستان پیش )حلوا خریدن 

وایرد گریسرتن از   شیخ...( است که در انتتا  آن چند بیت در ف

 سوز دم، آشده است:

 گر همی خواهی که آن خلعت رسد 

 پس بگریان طفل دیده بر جسد 

٢/٤٤٤  

در ایررن داسررتان )زاهررد  کرره بسرریار شرری گریسررت(،  

وع را اداشه شی دهد و به عنروان شراهد شثرام    شو و  همان شوض

نقل شی کند. در واقع شی خواهد بگوید کره آنهره جسرم را برا     

ارزش شی کند، ارفا  دم اسرت. اگرر در انسران آن شعنویرت      

ذاتی و فطر  او فعام نباشد، زنردگی ترن ارزشری نردارد. ایرن      

است که وقتی به پیاشبران و او یاء و انسان ها  واارل بره خردا    

  ، از آنان افا  باطن بخواه نه زندگی شیرا  تن:رسید

 زندگیّ ِ تن، شجو از عیسی ات 
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 کام فرعونی شخواه از شوسی ات 

 بر دم خود کم نه اندیقه   شعاش 

 عیش، کم نآید، تو بر درگاه باش 

٢/٤٥٣ 

بنابراین گریه برا  نزدیکی به حضرت حق و  گقوده 

را  تأشین شعراش  شدن درها  شعرفت ا تی پسندیده است، نه ب

و زندگی زشینی. آنان که برا  رزز و روز  گریه شری کننرد،   

شقلدهایی هستند که نسل اندر نسل ایرن براور بره آنران رسریده      

است که با گریه شی توان اشور شعاش را به سود خود دگرگون 

کرررد. هررزاران سررام اسررت کرره انسرران از تررر  خقکسررا ی و   

گ ها و غارت هرا  گرسنگی، از وحقت بیمار ، از دهقت جن

و بسیار از این دست فاجعه ها  زشینی، گریران و نرا ن دسرت    

به سو  خدا بلند شی کند و در خواست رفع این بالها را دارد. 

این ها برا  به دست آوردن چیز  فانی و شیررا شری گرینرد نره     

 برا  گنج ها  جاودان شعنو  و نزدیکی به حضرت حق.

  زآن که ایقان در فراز فانی اند

 غافل از  عل بقا  کانی اند 

٢/٤٨٢ 
 


