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 مرده ی خود را رها کرده است او  
 مرده ی بیگانه را جوید رفو  

٢/١٥١ 
 داستان عیسی علیه السالم و شخص نادان

 ( ١٤١از بیت  -) دفتر دوم 

 

حضرت عیسی )ع( در راهی می رفت. شخص  نخادا    

دیدند کخه اسختصوا    و ابلهی با او همراه شد. در راه گودالی را 

هایی در آ  بود. وقتی شص  ابله آ  اسختصوا  هخا را دیخدز از    

حضرت عیسی درخواست کردز اسم اعظخم خخدا را بخه او یخاد     

 دهدز تا بتواند آ  استصوا  ها را زنده کند.

  1گفت: ای همراهز آ  نام سَنی

 که بدآ  تو مرده را زنده کنی 

 مر مرا آموز تا احسا  کنم 

 ا را بدا  با جا  کنم استصوا  ه

٢/١٤٢ 

حضرت فرمود: ساکت باش و از این مقوله دَم نز . تو 

الیق داشتن نَفَس حیات بصشی که خدا به پیامبرا  خود ارزانی 

                                                 
  بلند.  سَنی: عالی ز -١
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می داردز نیستی. زیرا بایخد نَفَسخی پخار تخر از بخارا  و قخدرت       

فهمی بیشتر از فرشتگا  داشته باشی. زما  بسیاری الزم است تا 

اسرار الهی شود. فرض کن که اسخم اعظخم را هخم    کسی محرم 

یاد گرفتی و بر زبا  آوردیز راز به کارگیری آ  اسم مبارر 

 را از کجا خواهی آموخت. 

شص  نادا  گفت: اگر مخن اسخرار بخه کخارگیری آ      

اسم را نمی دانمز تو آ  نام حیات بصش را بصوا  تخا اسختصوا    

فخت: پروردگخاراز   ها زنده شوند. عیسی روی به خدا آورد و گ

این چه میلی است که این ابله در سر می پروراند؟ او که خخود  

مرده ای بیش نیستز چگونه است کخه در اندیشخه ی مردگخا     

 دیگر است. 

 چُو  غم خود نیست این بیمار را؟

 چُو  غم جا  نیست این مُردار را؟

 مرده ی خود را رها کرده است او 

 مرده ی بیگانه را جوید رفو 

٢/١٥٠ 

از حضرت حق ندا آمد که: یا عیسیز انسخا  بخدبصت   

مدام در جستجوی بخدبصتی است.کسخی کخه خخار مخی کخاردز       
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جزای او کَشت هما  خار است.کسی که تصم خار مخی کخارد   

هرگز او را در گلستا  پر گل نصواهی یافت. او چنا  است که 

حتی اگر گُلی را به دست بگیردز خار می شود و اگر دلبسته ی 

 ی شودز آ  یار برایش تبدیل به ماری خواهد شد.یار

حضرت عیسی به اصرار و التماس شص  نخادا ز نخام   

حق را بر زبا  راند. ناگها  از میا  استصوا  ها شیری سخیاه بخر   

جست و به شص  نادا  حمله ور شخد و بخا پنجخه ای سخر او را     

کنخخد و مشخخزش فروریصخخت. در واقخخ  سخخری را کَنخخد کخخه ماننخخد  

گردوی خامز مشزی در آ  نبود. زیرا اگخر مشخزی بخودز هرگخز     

 چنین درخواستی از آ  حضرت    نمی کرد. 

 عیسی نام حق بر استصوا  خواند 

 از برای التماس آ  جوا  

 حکم یزدا  از پی آ  خام مَرد 

 صورت آ  استصوا  را زنده کرد 

 از میا  بر جست یک شیر سیاه

 پنجه ای زدز کرد نقشش را تباه 

 کله اش بَر کندز مشزش ریصت زود 
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 ز کاندرو مشزی نبود 1مشز جوزی

٢/٤٥٧ 

*** 

 رمز هاشرح مختصر نماد ها و 

 

در آخخخر داسخختا  پیش)مخخارگیر و مخخار دزد(ز مخخارگیر  

وقتی دید ماردُزد با زهخر مخار مُخردهز خوشخحا  شخد و خخدا را       

شکر کخرد کخه دعخای او را بخرای یخافتن مخار مسختجا  نکخردز         

وگرنه اکنو  خود او مرده بود. مولوی با این بیت آ  داستا  را 

 به پایا  می برد: 

 و هالر بس دعا ها کآ  زیا  است 

 وز کَرَم می نشنود یزدا  پار

٢/١٤٠  

بسا دعا ها را خداوند مستجا  نمی کندز زیرا موجب 

عیسی »هالکت دعا کننده می شود. اینجا مولوی همین داستا  

 را به عنوا  شاهد مثا  دیگری نقل می کند. « و شص  نادا 

                                                 
  جوز: گردو. -١
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در این داستا ز حضرت عیسی نماد مرشدز پیر و انسا  

ابله سمبل انسانی است که مانند سگ چشم بخه   کامل و شص 

استصوا  های این زندگی مادی دوختخه اسخت. اسختصوا  نمخاد     

همه ی آ  چیز هایی است که انسا  را از معنویت باز می دارد. 

از ثروت گرفته تا مقام و شهرت وشهوت و امیخا  مصخر  و ...   

مولخخوی مخخی گویخخد: ایخخن اسخختصوا  هخخا سخخرانجام مشخخز بخخی مشخخز 

ویا  و قدرت طلبا  را مانند پنجه ی شخیرز از بخیو و بخن    سودج

این همراه ابله عیسخیز نمخاد کامخل انسخا  سخودجو و      می کنند .

فرصت طلبی است که با نصسختین نشسخت بخا اولیخان دیخن از او      

کرامات و معجزات می خواهد. و بجای آ  که از چنا  وجود 

د حیات بصشیز درخواست آ  حیات برای وجود مرده ی خو

کندز  شیفته و شیدای استصوا  می شود. شهریار وجخود چنخین   

 ابلهی نفس است که مانند سگ برای استصوانی لَه لَه می زند.  

 هین سگ نفس تو را زنده مصواه 

 کو عَدوّ جا  توست از دیرگاه 

 خار بر سر استصوانی را که آ  

 مان  این سگ بُوَد از صید جا  

٢/٤٧٤ 
 


