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داستان قصد کردن غُزان به کُشتن مردی
( دفتر دوم  -از بیت ) ٣٠٤٦

ترکان غُز ،1که در خونخواری شهرت بسییار داشیت،د،
برای یغما ،بیه دهیی همیوم بردنید پیس از یاو  ،دو نفیر از
بزرگییان آن در را گرفت،یید د ییت و پای ییان را بسییت،د و

یید

کردند یکی ازآنان را بک ،د آن ا یر که ظاهراً بسیار هم فقییر
می نمود ،گفت :ای بزرگواران عالم ،ای لح وران بی نظییر،
را می خواهید من فقیر و مسکین را بک ید؟ ه گ،اهی کردر
ام که مستوجب ،ین ممازاتی شدر ام؟

 -١غُز :نامی ا ت که عرب ها به بیله ی «اوغُز» اطالق کردر اند ظاهراً وم
بزرگی که در رن ش م میالدی همه ی بایل اکن ین تا بحر ا ود را به
صورت ام راطوری واحد صحرا ن ی،ان درآورد برخی از جغرافی دانان ،غَز را
ت،ها به وم اکن مغرب(ترکستان) می دان،د این وم همسایگان بالفاصله ی
ممالک ا الم ،که از گرگان در ک،ار بحر خزر تا فاراب پراک،در بودند (
فره،گ معین –اعالم) وم غُز ،مردمانی بسیار خونخوار بودند و مردم به شدت
از آنان وح ت داشت،د
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امیر مهاجمان گفت :تو را می ک ییم تیا ایین یکیی از
هیبت ما بتر د و جای گ،ج خیود را بیه میا ن یان بدهید ا ییر
گفت :آخر او از من هم نادار تر ا ت گفت،د :بیه میا خبیر دادر
اند که او زر و جواهر بسیار دارد ا یر بیا آر و نالیه گفیت :ای
بزرگواران ،خالف به عرض شما ر اندر انید میدت هیا ا یت
که این ت ور غلط در در هست که ما ثروتم،دیم ،امیا وا عییت
این ا ت که ما هم مان،د همه ی مردم این در هسیتیم و ثیروت
،دانی نداریم
ا یر خیلی کوشش کرد تا نظر آنان را عوض ک،د امیا
این همه حرف و خن در ترکان بی اثیر مانید و دیید نزدییک
ا ت که او را بک ،د ،فریاد زد :حاال که ،ین ا ت ،این رفیق
مرا بک ید تا من از هیبت شما بتر م و جای ثروت خیود را بیه
شما ن ان بدهم
شرح مختصر

این دا تان ،پس از دا تان «نماز خواندن هار ه،یدو»
آمدر ا ت در انتهای آن دا تان ،مولوی رنوشت مح،ت بیار
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ابلیس را بیان می ک،د که گونه ،آن فرشیته ی مقیرب درگیار
خدا ،خود بی،ی کرد و از پی گار خداوند راندر شد
ا ها ابلیس نیکو نام زیست
گ ت ر وا ،بین که او را نام یست
در جهان معروف بُد علیای او

1

گ ت معروفی به عکس ،ای وای او
٣٠٤٠/٢
ای،ما فلسفه ی وجودی شیطان را بیان می ک،د شیطان
مبل و ن یان نهاییت پلییدی ا یت هیر الهیی او را در خیود
گرفتییه و اییین نمییاد شییرارت و خباثییت و پلیییدی در آفییری،ش
آفریدر شدر ،تا مَحَکی باشد برای کسانی که می خواه،د نمیاد
خیر ،پاکی و خوبی باش،د
مولوی می گوید :این از نیک بختی تو ا ت که آتش
هر خدا او تو را نسوزانید ،بلکه شیطان مظهر شَر شدر ا یت
او زهر هر خدا را نوشیید ،تیا تیو از او عبیرت بگییری و شیهد
لطف حضرت حق را ب،وشی
پس کرم های الهی بین که ما
 -١علیای او :بزرگی و عظمت او
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آمدیم آخر زمان در انتها
٣٠٥٥/٢
این جا ا ت که مولوی همیین دا یتان « ید کیردن
غُزان به کُ تن مردی» را نقل می ک،د
جان کالم مولوی در این دا تان این ا ت کیه انسیان
اگر به زندگی و نحور ی زیستن گذشتگان خیود توجیه ک،ید،
می تواند از آن ها پ،د بگیرد و خطاهای آنان را دوبارر مرتکب
ن ود
***
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