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( دفتر دوم  -از بیت ) ٣٣٦٤

شخصی در عهدد شعدبی  1مدی گتدت کده بدا ی ده ی
گنایانی که مرتک

می شوم ،تردیدی ندارم که خدا با رحم و

کرمی که دارد ،مرا می بخشد و به کیتر ن دی راداندخ خددا بده
شبی

ندا داد :به او بگو :ای ابله ،این که می گویی خداوند ترا

به خاطر گنایانت به کیتر نراانده ،اشتباه می کندیخ بزرگتدرین
کیتر خدا این اات که دل تو را ایاه کرده تا ییچ اخن حق و
حقیقت در تو اثر نگذاردخ آینه ی دل تدو را اکندون هیده یدای
بیش اری از زنگار کدر کدرده اادت و خدود ن دی داندیخ خددا
حقیقت توبه را از تو گرفته و شیرینی توبه را ن ی تدوانی در
کنیخ دل تو اینک مانند کاغذ نوشته شده ااتخ یر چده بدر آن
 -١شعبی  :یکی از پیامبران پیش از حضرت موای (ع) اات که بر قوم «مَدین»
برگزیده شدخ قبیله او مردمانی لجوج بودند و او را بسیار اذیت و آزار کردندخ تا
این که به فرمان خدا زلزله ای اه گین بر آنان نازل شد و ی ه را نابود کردخ
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بنویسی ،حتی حق و حقیقت ،در انبدوه کل دات و ج دآت آن
محو اات و ناخواناخ
چون نویسی کاغذ ااپید بر
آن نبشته خوانده آید در نظر
چون نویسی بر ار بنوشته خط
فهم ناید ،خواندنش گردد غلط
کآن ایایی بر ایایی اوفتاد
یر دو خط شد کور و ،مبنیی نداد
٣٣٨٢/٢
ینگامی که شبی

آن یا را به مرد گناه ورز گتت ،او

گعل از گعلش شکتت و پااخ داد :پس کو آن کیتری که خددا
ی واره درکتابهای آا انی خود از آن یا یاد کرده ااتخ چدرا
نشانه یایی از آن یا ن ی بینم؟ شبی

دیگدر بدار بده خددا روی

آورد و گتت :یارب ،این بنده ی گنایکدار تدو نشدانه یدایی از
کیتر و جزا می جویدخ
خدا ندا داد که من پوشنده ی عی

یا یستمخ اما فقدط

یکی از رمز یای کیتر خود را در مورد او به تدو مدی گدویمخ و
آن این که من ذوق و شوق عبادت را از او گرفته امخ او ی ه ی
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آنچه را که پیامبر برای عبادت گتته اات انجام می دیدخ ن داز
به غایت خوب می خواند و ی ه ی شریبت دیدن را اجدرا مدی
کند ،ولی ییچ کدام از این یا مورد قبول قرار نخواید گرفدتخ
زیرا در عبادت او شوق و ذوق و عشق وجود ندارد و لدذا ایدن
درخت عبادات او ییچ میوه و ث ری به بار نخواید آوردخ
شرح مختصر

ض ن دااتان «کرامدت ابدراییم ادیدم» کده ادخن از
قدددرت خددارق البدداده ی پیددران و اولیددا بددوده ،مولددوی دااددتان
دیگری (طبنه زدن بیگانه به شیخ) را در ی ین زمینده نقدل مدی
کند و می گوید که برخی از مردم نادان ،خود را با این بزرگان
حق مقایسه می کنند و می پندارند که مانندد آن یدا یسدتندخ بدا
این دلیل ااده که :آن یا بشرند ،مایم بشریمخ ما نیاز به خوردن
و خوابیدن داریم ،آن یا یم دارندخ پس فرقی بدین مدا و آن یدا
نیست:
ی سری را انبیا برداشتند
اولیا را ی چو خود پنداشتند
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گتته :اینک ما بشر ،ایشان بشر
ما و ایشان ،بسته ی خوابیم و خَور
این ندانستند ایشان از ع ی

1

یست فرقی در میان بی منتها
٢٦٥/١
مولوی که این ابیات را در دفتر اول ،ضد ن حکایدت
«مرد بقال و طوطی» گتته ،می گوید :این ابلهان از فرط کوری
فقط به صورت نگاه می کنند و آن پرتو خدایی درون اولیدا را
ن ی توانندد ببیننددخ و تشدخید بدیندد کده بدین خدود و آن یدا
تتاوت بسیار اات خ
در این دااتان «کسی که گتت :خددا مدرا کیتدر ن دی
دید» مولوی ی ین خط فکری را به نحوی دیگر بیان می کندد
و ن ونه ای از این گونه فکر باطل را نشان می دیدخ این شخد
می پندارد ،چون ی ه ی آیین شدریبت را بده دقدت اجدرا مدی
کنددد ،ن دداز مددی خوانددد ،روزه مددی گیددرد و اددایر واجبددات و
مستحبات دین را بجای می آورد ،پس مانند انبیدا و اولیدا بده
خدا نزدیک شده و یدر گندایی را مرتکد
 -١عَ ی :کوریخ (ع ا خوانده می شود)
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چشم می پوشدد و او را کیتدر ن دی دیددخ امدا مولدوی در ایدن
دااتان ،این پندار نادرات را با مثال یدایی رد مدی کندد و مدی
گوید :عبادت به خدا ،با حضور دل ،چنان لدذت بخدش اادت
که ییچ لذتی در دنیا ن ی تواندد جدای آن را بگیدردخ امدا اکثدر
عبادت کنندگان ،این گونه نیستندخ آنان ینگام عبادت« ،دل بده
بازار» دارندخ شبری اات منسوب به مولوی که می گوید:
خخخ مرا غرض ز ن از آن بود که پنهانی
حدیث رنج فراق تو با تو بگذارم
وگرنه این چه ن ازی بود که من با تو
نشسته روی به محراب و دل به بازارم خخخ
چنین کسی که خود را یم شأن اولیا می پندارد ،ن دی
فه د که یر طاعتی اگر بدا «ذوق جدان» ی دراه نباشدد ،ذره ای
ث ر به بار نخواید آورد:
وز ن از و از زکات و غیر آن
لیک یک ذره ندارد ذوق جان
می کند طاعات و افبال اَنی
لیک یک ذره ندارد چاشنی
 -١انی :واه ،بلندخ
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طاعتش نغز اات و مبنی نغز نی
جوز 1یا بسیار و در وی مغز نی خخخ
دانه ی بی مغز کی گردد نهال؟
صورت بی جان نباشد ،جُز خیال
٣٣٩٣/٢
***

 -٢جوز :گردوخ
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