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باد و خاک و آب و آتش بنده اند
با من و تو مرده ،با حق زنده اند
٨٣٨/۱

٧
داستان پادشاه مؤمن سوز
( دفتر اول  -از بیت ) ٧٦٩
پادشاهی بود که در دین و آییین خیود تب یس برییار
داشت .در کشورش مردمان یکتا پرست کم نبودند .امیا او میی
خواست تمام مردم فقط بت او را بپرستند .این بود کیه دسیتور
داد آتشی عظیم برافروزند ،بُت خود را در کنار آن قیرار داد و
به مردم امر کرد ،بیایند و به آن بت سجده کنند .آن کی کیه
از این کار خودداری می کرد ،به آتش افکنده می شید .میردم
گروه گروه سجده می کردند واز این بال رهایی می یافتند .امیا
در آن میان زنی بود میممن و یکتیا پرسیت کیه از ایین دسیتور
سییرپی ی کییرد .شییاه نیییه بالفانییاه فرمییان داد کییودک او را
درآتش انداختند .هنگامی که مادر دردمنید ،کیودک خیود را
میان آتش دیید ،هراسیان شید و نهدیید بیود دسیت از ایمیان
بکشد و به بت سجده کند اما:
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خواست تا او سَجده آرد پیش بُت
1
بانگ زد آن طفل« :کِانّی لَم اَمُت»
٧٨٥/۱
درچنین حالی بود کیه کیودک از درون آتیش فرییاد
کشید« :مادر ،من نمرده ام .لطف حق ،آتش را ابیراهیم وار بیر
من گارتان کرده اسیت .بیه درون آتیش بییا و دیگیران را هیم
بخوان که درون آتش بیایند و سفره گرترده ی نبمت خیدا را
در درون آتش ببینند ».بانگ دعوت کودک اینید متوهیه ی
دیگر مردمان می شد کیه آمیاده ی سَیجده بیر بُیت بودنید :ای
مردم یکتاپرست! به درون آتیش بیاییید و از ایین نبمیت ال یی
ب ره مند شوید ،که وفوری ند ها ب ار را در خود دارد .بانگ
دعوت کودک چنان باند و گیرا بود کیه در هیان میردم یکتیا
پرست نشرت و این شد که زن و مرد ،پیر و هوان ،بی آن کیه
گماشته های شاه آنیان را وادار کننید ،بیا ر بیت وافیر و عشیق
تمام ،خود را در آتش می انداختند .این هجوم مردم بیه سیوی
آتش سوزان چنیان بیود کیه ،میاموران شیاه از ایین کیار آنیان
ممانبت می کردند و هاوی سیل همبیت روانه به سوی آتیش
را می گرفتند .با این کار ،آن شیاه بُیت پرسیت ،خجیل و سییه

ِ -۱کانّی لَم اَمُت :که من نمرده ام.
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روی شد .شاه خشمگین و زخم خورده ،روی با آتش کیرد و
گفت:
چون نمی سوزی؟ چه شد خانیّتت؟
یا ز بخت ما دگر شد نیّتت؟...
هر گه ای آتش! تو نابر نیرتی
1
چون نروزی؟ چیرت قادر نیرتی؟
٨٢٣/۱
پاسخ آتش هالس است:
گفت آتش :من همانم ،آتشم
اندر آ ،تا تو ببینی تابشم
طبع من دیگر نگشت و عُن ُرم
تیغ حقّم ،هم به دستوری بُرم
٨٢٩/۱
می گوید :من همان آتشم ،همان سیوزندگی را دارم.
اما شمشییری هریتم در دسیت ح یرت حیق .مین بیه اراده ی
اوست که می سوزانم .زیرا:
باد و خاک و آب و آتش بنده اند
با من و تو مرده ،با حق زنده اند
 -۱نابر :نبور ،با نبر و حوناه .تو که در سوزاندن هیچ نبر نمی کردی،
چه شد که اکنون قادر به سوزاندن نیرتی؟
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٨٥۱/۱
نهدیکان شاه وقتی این مبجهه را دیدند ،به او ن یحت
کردند که دست از آزار مممنان بکشد .اما شاه با لجاهت همیه
بهرگانی که او را اندرز داده بودند به زنجیرکشیید و بیه زنیدان
افکند وهم نان به آزار مممنان پرداخت .تا اینکه ق ر خیدا بیر
او نازل شید .همیان آتیش افروختیه بیر خیود پی یید و همیه ی
منکران را در خود گرفت و سوزاند.
***
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

در داستان پیش(پادشاه ن رانی گداز) مولوی به هایی
رسید که گفت :ظاهر انران ها مالک شناخت آنان نیرت .باید
به درون آن ها رهوع کرد .هر ک که عشق به خیدا داشیته
باشد ،بارقه ای از نور ال ی در رخریار او تابیان اسیت و انریان
های پاکدل و عاشق که ب ره ای از نور خدا برده اند ،می توانند
آن نور را در اولیاءاهلل ببینند و سره را از ناسره تشیخی دهنید.
اما چرا نور خدا در برخی میی تابید و بیر دیگیران نیه؟ مولیوی
پاسخ می دهد که نور ال ی بر همه یکران می تابد.اما نیکیان و
کرانی که لیاقت دریافت آن رادارند ،از آن نور ب ره می برند.
در کری آن نور بر می تابد که ازهرچه ییر از خیدا و رییای
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خدا است روی گردان باشد .لذا کرانی کیه از عشیق بیه خیدا
دور اند  ،نور ال ی در آنان بازتاب ندارد:
حق فشاند نور را بر هان ها
مُقبالن 1بر داشته دامان ها
وآن نثار نور را او یافته
روی ،از یر خدا برتافته
هر که را دامان عشقی نابُده
زآن نثار نور ،بی ب ره شده
٧٦٠/۱
این ها است که مولوی وارد ید بحث عمیق عرفانی
می شود که همه ی اههای عالم از هماه انران ههو اند و همیه
روی به سوی کل (خدا) دارند .و می گوید:
ههو ها را روی ها سوی کل است
بابالن را عشق بازی با گل است ...
آن ه از دریا به دریا می رود
از همانجا کآمد ،آنجا می رود
از سر کُه ،سیل های تیه رو
2
وز تن ما ،هان عشق آمیه رو
 -۱مقبالن  :قبول شدگان  .کرانی که مورد قبول ح رت حق شدند.
 -٢در این بیت مولوی تمثیای آورده برای سخن خود در زمینه ی حرکت همه
اههای عالم به سوی پروردگار .می گوید :همانگونه که از سر کوه سیل های
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٧٦٣/۱
همه ی اهیهاء از همایه انریان ،تحیت اراده ی مطاقیه
خدا هرتند .مولوی اینجا حرف اشبریان 1را میی زنید کیه میی
گویند :خدا قادر مطاق است و اراده ای نمی تواند خدا را مقید
کند .همه ی اشیاء و همه ی مخاوقات عالم در قدرت اوست و
ذره ای از این عالم نمی تواند بدون اراده ی خدا حرکتی کند.
هر وقت خدا اراده کند می تواند آن یه را کیه بیرای میا قیانون
عامی است بر هم زنید و پدییده ای نوظ یور پدیید آورد .ایین
است که مبجهات که بیرون از قوانین عامی است رخ می دهد.
براساس همین نظر است که در ادامه ،بیه ایین داسیتان (پادشیاه
مییممن سییوز) مییی رسیید کییه آتییش بییه اراده ی خییدا خانیییت
سوزاندن را در شرایط مبینی از دست می دهد.
***

تند به سرعت به سوی دریا روان هرتند ،هرم ما ،و م م تر ،هان عاشق ما به
سوی ح رت حق در حرکت است.
 -۱بنیان گذار این مکتس « ابوالحرن اشبری » که در زمینه ی بحث هبر و
اختیارمبتقد به هبر مطاق بود .طرفداران این مکتس را اشبریان می نامند.
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