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بس دعا ها کآن زیان است و هالک
وز کَرَم می نشنود یزدان پاک
١٤٠/٢

داستان مارگیر و مار دُزد
( دفتر دوم  -از بیت ) ١٣٥

دزد نادانی ،ماری از مارگیری دزدید و گمان کرد به
غنیمتی دست یافت است .غافل از ایه که مهارگیر را از بهالی
سختی وارهانید و خود گرفتار مصیبت شد.
مار ،دزد ابل را نیش زد و کشت .مارگیر در پی یافت
مار خود ،ب دزد رسید ک مرده بود .در دَم شکر خدا بجا آورد
ک  :دعا می کردم او را بیابم و مار را از او بگیرم .خدا را شهکر
ک دعای م مستجاب نشد .در حقیقت ای واقعه را به زیهان
خود می پنداشتم  ،در حالیک برایم سود عظیمی داشت.
در دعا می خواستی جانم از او
کَش بیابم ،مار بستانم از او
شکر حق را ،کآن دعا مردود شد
م زیان پنداشتم ،وآن سود شد
١٣٨/٢
2

داستان مارگیر و مار دزد
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

مولوی در آخر داستان پیش (هالل دیدن ماه) شهرحی
در مورد نیرنگ های ابلیس برای گمراههی انسهان مهی دههد و
می گوید:
جان بابا گویدت ابلیس هی
تا ب دَم بفریبدت دیو لَعی
ای چنی تلبیس با بابات کرد
آدمی را ای سی رُخ مات کرد

1

١٢٨/٢
شههینان ،ماننههد هم ه ی بههدکاران و مههردم خبی ه  ،تهها
هنگامی ک تو را شکار نکرده ،با تو مهربهانی مهی کنهد .تهو را
 -١تلبیس :نیرنگ ،خدع  .سی رُخ :روسیاه .بنا ب آنچ درکتاب های مقدس
آمده است ،آفریدگار ،از خاک ،آدم را آفرید و از روح خود در او دمید .ب
فرشتگان از جمل ابلیس ک یکی از مقربان در گاه خداوند بود ،دستور داد ب
آدم سجده کنند .هم سجده کردند جز ابلیس ک گفت م از او برترم .خدا او
را از بهشت راند و ملعون شد .آنگاه خدا حوا را آفرید و ب آنان بهشت را عنا
کرد تا ب آسودگی زیست کنند .اما دستور داد از میوه ی درختی ک نشان شده
بود نخورند ک از زیانکاران خواهند شد .شینان ک اجازه ی ورود ب بهشت را
نداشت ،در شکم مار قرار گرفت و با خدع داخل بهشت شد .ابتدا حوا و بعد
آدم را فریفت و آن ها از آن میوه خوردند و بنا ب نافرمانی ای ک کرده بودند،
از بهشت رانده شدند .مقصود از ای جمل ی «تلبیس با بابات(آدم) کرد»
براساس همی داستان است.
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«جان بابا» خناب می کند .منّت تو را می کشد ،اما آگهاه بها
ک ه ای ه مهبههت هههای مکههر آمیههز او ک ه ب ه یههورت تمایههل
گریزناپذیر عشق ب مقام ،ثروت ،شهرت ،امروز ظاهراً کهام تهو
را شیری می کند ،بعداً سال های سال ماننهد خهاری در گلهوی
تو باقی می ماند و اسباب رنج و درد تو را فراهم می سازد.
در گلو مانَد خس او سال ها
چیست آن خَس ،مهر جاه و مال ها
مال ،خَس باشد چو هست ای بی ثبات
در گلویت مانع آب حیات

1

١٣٢/٢
پس ای بت هایی ک تو با آن اسباب بهازی کودکانه
برای خود ساخت ای در حقیقت رهزنانی هستند ک راه رسیدن
ب کمال و معنویت تو را بست اند .هر دشم دزد و راهزنی ای
بت ها را از تهو بهدزدد ،شهادمان بها

که تهو را از آفهت ایه

رهزنان رهایی بخشهیده اسهت .اینجها اسهت که مولهوی همهی
داستان «مارگیر و مهار دزد» را نقهل مهی کنهد .مولهوی در ایه
 -١خس :خار و خاشاک .ای انسان بی ثبات در عقیده و ایمان! مال و شهرت و
مقام مانند خاری است ک گلوی تو را می بندد و مانع رسیدن آب حیات معنوی
ب تو می شود .
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داستان ،بجز موضوع فوق ،دو ایهل دیگهر را مهورد نظهر دارد.
نخست ای ک نظهام عهالم رهوری بنیهان یافته اسهت که اگهر
غنیمتی (چ از نظر مالی و چ از لهاظ دیگهر) از راه راسهتی و
درستی به دسهت نیایهد ،سهرانجام ،دیهر یها زود ،جزایهی بهرای
غایب ب همراه خواهد داشت .و دوم ای که بسهیاری از دعها
های ما بنا ب مصلهتی در پیشگاه حضهرت حهق بهرآورده نمهی
شود .در واقع مستجاب نشدن برخی از دعا ها قنعهاً به یهالح
دعا کننده است.
بس دعا ها کآن زیان است و هالک
وز کَرَم می نشنود یزدان پاک
١٣٥/٢
***
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