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پاسر   « نخجیراان   یریا  »در بخشی از داستان مولوی 

مطلر  هترت د      باخی از صوفیان را می دهد که معتقد به جبرا 

بی اعتقادی به ذات پا ردگار   حتی گ اه می  فعالیت   کار را

آری، می پذیام که  :دان د. مولوی در اثبات نظا خود می گوید

خاس دی اسرت. امرا    حاص   انتان اک ون اسیا زندان خشم  

باای رهایی از این زندان، راهکارهایی  فااموش نک ید که خدا

کاده است. در این که انتران نرا ا اسرت حافری      به ما عاضه

در این که انتان ه وز باید بره برام کلرار باسرد حافری       .نیتت

نیتت. اما می بی ید که خردا براای صرعود بره لکامرد، نادبرانی        

پیش پای ما گذایته است. ها یک از ما در یکی از پایره هرای   

پایره بره   فا دین   پایین این نادبان لکامد هتتیم. ما بایرد پایره   

سوی بام لکامد صرعود ک ریم.  یع ری بایرد براای ایرن صرعود،        

عوامد   اسباب این کار را فااهم ک یم. باید خرود را آمراده ی   
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این لکامد ک یم. بد ن ایرن اسرباب   آمرادگی ملکرن نیترت      

 بتوانیم به پایه ی باال لا باسیم. 

 پایه پایه رفت باید سوی بام 

 ام هتت جبا ی بودن ای جا ، طلع خ

۱/٩٣۰ 

 

  اشارت های حق                   

این دست   پا را خدا ند باای کار به مرا داده اسرت.    

  تی اربراب بیرد بره دسرت زار  مری دهرد، معلروم اسرت کره          

مقصودش چیتت، حتی اگا بیانش نک د. هلرااه ایرن دسرت      

پا، خدا ند به انتان نیا ی اندیشره عطرا کراده اسرت.که آخرا      

 اره های ا ، مقصودش را بفهلد. اندیش باید   از ای

 چون ک ی خود را لو ل گ؟ ،پای داری

 دست داری، چون ک ی پ هان لو چ گ؟

 خواجه چون بیلی به دست ب ده داد 

 بی زبان معلوم ید ا  را مااد 

 دست، هلچون بید، ایارت های ا ست 

 آخا اندیشی، عبارت های ا ست 
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۱/٩٣۱ 

ا مطرا  مری   مولوی در ادامه،  بحث جالر    نرویی ر  

پیاامون لو هرااران هراار از ایرن ایراره هرا         :می گوید ک د  

سلبد های علم خدا  جود دارد. آن چه در پیاامون لو هترت،  

نلود هایی از خداست. ایراره هرایی از   ردرت پا ردگرار لرو      

 است.  اگا لوانتتی این ایارت ها ، این سلبد ها   این رما ها 

ه گررد سراا را، نرره زیبررایی  اگررا یرک یرراخ  ،هترتی را بفهلرری 

ظاهای آن، بلکه ذات آفرای ش آن را در  کرادی، اگرا در    

پشت جلوه های خیاه ک  ده ی یک غا ب خوریید با سرط   

یک دریای آرام، به آفای  ده ی آن اندیشیدی   مهلتا این که 

اگا  به هدف نهایی این هله ایارت های خردا پری برادی، آن    

ی رسی. یع ی آن الهام هرای    ت است که به مالبه ی یهود م

الهی با در لو، )نه با ذهن لو(  نقش می ب دد. آن   رت اسرت   

که  حضات ح   به لو نیا مان د حضرات سرلیلان، بتریاری از    

اساار آفای ش را می آمروزد.   آن   رت اسرت کره علرم ایرن       

مری   جهانی )علم کتبی( که اک ون چون باری برا لرو سر یی ی   

 می یود. ک د، از د ش لو بادایته 

 چون ایارت هاش را با جان نهی ،
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 در  فای آن ایارت ، جان دهی ،

 پس ایارت های اساارت دهد 

 بار بادارد ز لو کارت دهد 

۱/٩٣٤ 
*** 


