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 سجده نتوان کرد بر آب حیات 
 تا نیابم زین تن خاکی نجات 

٢/١٢١١   

 
 داستان کلوخ انداختن تشنه بر آب  

 ( ١١٩٢از بیت  -) دفتر دوم 

 

شخص تشنه ای، بر دیووایی کنوای یووی آب نش وته     

ان از یوی بود. دیوای مانع یسیدن او به آب می شد. تشنه، ناگه

دیوای خشتی یا کَند و بر آب یوی انداخت. طبیعتاً از برخوید 

خشت با آب، صودایی برخاسوت. صودای آب ماننود یوامی از      

شراب، او یا م ت کرد و چنان از صدای خوش آب سرم ت 

شد که خشتی دیگر کَند و بر آب یوی انداخت، خشتی دیگر 

 و خشتی دیگر ... 

ای خود چه سوودی موی   آب گفت: ای نادان، از این ک

 بری که مدام خشت یا  بر من می زنی؟

 آب می زد بانگ، یعنی: هی تو یا 

 فایده چه زین زدن خشتی مرا؟

٢/١١٩٧ 
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شخص تشنه پاسو  داد: ای آب، ایون کوای دو فایوده      

برای من داید کوه از آن دسوت نخوواهم کشوید. اون ایون کوه       

مانند نووای  صدای دلنشین تو برای منِ تشنه و همه ی تشنگان، 

خوش یباب، لذت بخش است. نوای آب برای تشنگان، ماننود  

است که مردگان یا زنده می کند. ماننود بانوگ    1صویِ اسرافیل

یعد است دی ایام بهای، که پیام آوی بایان و سرسبزی باغ و گل 

 و ب تان است. 

فایده ی دیگر این خشت انداختن به تو این است کوه  

و بر تو می اندازم، دیوای کوتاه تر می  با هر خشتی که می کَنَم

شود وکوتاه شدن دیوای اسباب نزدیکی من به تو یا فراهم موی  

 سازد و سرانجام سبب وصان من به تو می گردد.

*** 

 

 

 

                                                 
دا که طبق یوایات دینی مأموی دمیدن  اسرافیل: یکی از فرشتگان مقرب خ -١

صوی و زنده کردن مردگان دی یوز قیامت است. صوی اسرافیل شاخی است که 
اسرافیل دی یوز یستاخیز دی آن خواهد دمید: یک بای یهت میراندن و بای دیگر 

 برای زنده کردن خالیق. 
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

مولوی دی پایان داستان پیش )گرفتوای شودن بواز میوان     

یغدان( به محاسن نیایش می پردازد و می گوید، نیوایش زیواد    

باعث می شود، ان ان به خدا نزدیک تر شود. مانند همین تشونه  

ای که با پرتاب کردن خشت به آب، هم صدای معشوق خوود  

 یا می شنود و هم  مویب نزدیکی او به خدا می شود.

ایوون داسووتان، آب سوومبل معشوووق ازلووی ان ووان      دی

)حضرت حق( است . شخص نش ته بر دیوای نماد عاشق خدا و 

دیوای مظهر موانعی است که نفس برای نزدیکی به خودا پویش   

 پای ان ان گذایده است. این است که دی ادامه می گوید: 

 فایده دیگر که هر خشتی کزین

 1بَرکَنَم آیم سوی ماء مَعین

 شت دیوای بلندکز کمی خ

 پ ت تر گردد به هر دفعه که کند

 پ تی دیوای قربی می شود

 فصل او دیمان وصلی می شود...

                                                 
 ماء مَعین: آب یوشن و پاک. -١
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 تا که این دیوای، عالی گردن است 

 1مانع این سر فرود آویدن است

 سُجده نتوان کرد بر آب حیات 

 2تا نیابم زین تن خاکی نجات

٢/١٢٠٩   

*** 

                                                 
نی بیت: این دیوای که مقابل تو و خدا است، عالی گردن: برافراشته، بلند. مع -٢

  مانع ت لیم شدن  تو به خدا و نزدیکی به معشوق می شود.
۲

معنی بیت: اما برای سجده کردن باید همه ی تعلقات دنیوی خود یا یها  -
 کنیم. زیرا با این گرانبایی یان، نمی توان به حضرت حق نزدیک شد.

 


