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 پیش بینایان، حَدَث در روی مال 
 ناز می کُن با چنین گَندیده حال

٢/٣٢٢٤ 
 

 داستان کرامات ابراهیم ادهم بر لب دریا

 ( ٣٢١٠از بیت  -) دفتر دوم 

 

برر برد دریرا     1حکایت کررده انرد کرب ابرراایه اداره     

ی دوخت. امیر آن دیار کب قرالً   نشستب بود و خرقب ی خود را م

از غًمان ابراایه بود، از آنجا مری گشترت. تردهاده )ابرراایه     

اداه( را دید. فورا  از اسد بب زیر آمد و بب او سرجده کررد. برا    

خود می اندیشید کب چب تده اسرت آن ترااهاده ی وام ممرام،    

بی کر  نشسرتب و بالرا      اینک این چنین در کنار دریا، تندا و

را رفو می کند؟  ابراایه اداه، ضرییر او را خوانرد. فرورا     خود 

سوزن را بب دریا انداخت و بعرد سروزن را اردا زد کرب نرهد او      

بیاید. در ایین انگام    اد اا ماای ار یک سروزنی برر برد،    

سر از آب بیرون آوردند و گفتند: ای تیخ، ایرن سروزن ارایی    

                                                 
ابواسحاق ابراایه بن اداه بلخی از بهرگان و اوفیان نییب ی اول قرن دوم  -١

اجری است. وی از تااهادگان بلخ بود و در جوانی بب عیش و عشرت می 
ر دست کشید. از بلخ بب مکب رفت و بب خدمت چند پرداخت. ناگدان از این کا

 تن از اوفیان آن زمان رسید و سپ  بب تام رفت و تا آخر عیر آنجا بود.   
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روی بب امیر کررد   است کب خدا برای تو فرستاده. آنگاه ابراایه

و گفت: آیا مُلک دل اا را  داترتن بدترر اسرت یرا ایرن مُلرک       

ناچیهی کب تو داری؟ آن امیر انگامی کب این کرامت ابرراایه  

اداه را دید، وَجدی بر او دسرت داد و گفرت: حتری مراای از     

حال و قدرت معنوی پیران آگاه است، وای بر من اگر برب ایرن   

ابراایه سرجده کررد و برا رر ایرن     آگاای نرسه. پ  دوباره بر 

 گشایش دراای غید، دنیا را راا کرد و بب حمیمت رسید. 

 سجده کرد و، رفت گریان و خراب 

 گشت دیوانب ز عشقِ فتح باب 

٢/٣٣٣٩ 

 داستان کرامات ابراهیم ادهم بر لب دریا

 نماد ها و رمز ها

در داستان پیش )اعرابری و فیلسرو،(، موبروی ضرین     

مادی کب انسان را بب گیرااری مری کشرانند،     نکواش فیلسوفان

 می گوید: 

 فکر آن باتد کب بگشاید رای 

 راه آن باتد کب پیش آید تَدی 

٢/٣٢٠٧ 
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یک مکتد فکری و فلسفی آنگاه تایسرتب اسرت کرب    

راه راایی از این زندان خودبینی و منیت )و بطور کلری زنردان   

یکران و  وجود( را بب انسران نشران بدارد. رااری کرب در آن برا ن      

نیکالخترران )ترراه( ایررراه و ارره سررفر باترریه. موبرروی بًفااررلب  

 مختصات تاه مورد نظر خود را این گونب ترح می داد:

 تاه آن باتد کب از خود تَب بود 

 نب بب مخهن اا و بشکر تَب تود 

٢/٣٢٠٨ 

می گوید: گیان نکنید کب نظرر مرن ایرین تراه ارای      

مرام تراای )کیرال(    دنیوی استند. تاه باید از وجود خود برب م 

رسیده باتد، نب از راه تیشیر و بشکر و خهانب ارای زر و سریه.   

درست مانند ابراایه اداه، کب گرچب تااهاده بود اما برای این 

کب تاه و تدریار وجرود خرود باترد، آن تردریاری یرااری و      

دنیوی را راا کرد و بب ممام کیال رسید.اینجا است کب موبروی  

 را نمل می کند. « ابراایه اداهکرامت »ایین داستان 

ابراایه نیاد ایب ی عارفران اسرت کرب دسرت از دنیرا      

تستب اند و رو بب سوی معنویت دارند. و امیر نیاد کسانی است 

کب فمط یاار و اورت  یاار را  می فدیند و نیی توانند جان 
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د زمان و مکان آن بهرگان را درک کنند. این است رایده از بن

کب اغلد نادانان، بب ااحالان قردرت و  رروت، برا چرب تیلرق و      

چاپلوسی ادای ادب می کنند، وبی نسالت بب عارفان و انساندای 

کامل بی توجب و حتی  بی ادب استند. در انتدای این داسرتان،  

 ابیات بسیار حکییانب ای دارد و می گوید: 

 دارید ای بی حااًن  دل نگب

 1در حضور حضرت ااحالدمن

 پیش اال تن ، ادب بر یاار است 

  2کب خدا زیشان ، ندان و ساترست

 پیش اال دل ، ادب بر باطن است 

 3ز آن کب دبشان بر سرایر فاطن است

 تو بب عکسی، پیش کوران بدر جاه 

 4با حضور آیی، نشینی پایگاه

                                                 
ای کسانی کب راه بب کیال نیافتب اید و  یره ای از تیا  بب کسی نیی رسد! مواید  -١

 باتید کب در حضور عارفان ااحالدل ادب را رعایت کنید )دل نگب دارید(
اال تن: دنیا پرستان. ساتر: پوتیده، پندان.نهد دنیا پرستان، ادب بب یاار است. زیرا  -٢

کب خداوند، جدان غید را از چشه آنان پندان کرده است. )و بشا نیی توانند بالینند در 
  باطن افراد چب می گشرد. آیا این ادب واقعی است و یا یااری و بی پایب.(

و سِرّ اا. فاطن:  دانا، آگاه. نهد عارفان ااحالدل )اال دل( سرایر: جیع سِر: راز اا  -٣
 نیاز بب ابراز ادب نیست.  زیرا  کب آن اا بر اسرار درون انسان اا آگاه استند.

پایگاه: اینجا بب معنی آستانب ی در،آمده.  اما تو کب روی بب دنیا داری، برعک  عیل  -٤
وتی برسی، وقتی بب حضور افراد بی می کنی. تو برای این کب بب ممام و تدرت و  ر

 بصیرت )کوران =  کوراا(  می رسی، برای رعایت ادب، در آستانب ی در می نشینی.
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 پیش بینایان، کنی ترک ادب 

 1تدوت را از آن گشتی حَطَدنار 

 چون نداری فِطنَت و، نور اُدی 

 2بدر کوران، روی را می زن جً 

٢/٣٢١٨ 

*** 

 

 

                                                 
نار: آتش. حَطَد: ایهم. اما نهد اتخاص بصیر )بینایان( ترک ادب می کنی. بب این  -١

 سالد ایهم برای آتش تدوت خود و دیگران می توی. 
ی: ادایت،راانیایی. جًَ: آرایش. چون تو آن آگاای و فِطنَت: آگاای، زیرکی. اُد -٢

نور ادایت حضرت حق را نداری، این است کب خود را برای کوران بی بصیرت 
د. )تعریف و تیجید و تیلق آنان )قدرتیندان( آرایش می کنی کب خریدار تو باتن

 را  می گویی تا تو را بب آنچب می خواای برسانند.(


