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پادشاهی  (مؤمن سوزپادشاه در داستان چهارم مثنوی )

متعصب به دین و آیین خود، دستتور متی دهتت آ ستی ست        

ورد پرستش او را برپا کننت. آنگاه از برافروزنت و کنار آن بُ  م

مردم خود می خواهت بیاینت و به بُت  او ستهته کننتت و فرمتان     

می دهت هرکس از ایتن کتار امتنتان کنتت، بلفابت ه بته آ تش        

 افکنته شود.

به ختای یکتا، از بتی  آ تش بته بُت       برخی از مؤمنان

سهته می کننت و از مرگ می رهنت. مادری از دستور شاه ستر  

 پیچت. به امر شاه، کتود  او بته آ تش افکنتته متی شتود.        می

مادر می  رست و می خواهت بر بُ  سهته کنت. امتا کتود  از   

 درون آ ش بانگ می زنت:

 خواس   ا او سُهته آرد پیش بُ 

 «اِنّی لَ  اَمُ »بانگ زد آن طفل: 
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 انترآ ای مادر، اینها من خوش  

 گرچه در بورت میان آ س  

١/٧٨٥ 

نتا می دهت: گمان نکنی که متن مُترده    (آدم)کود  

ام.  من به راستی ن واه  مُرد )اِنّی لَ  اَمُ ( چرا؟ برای این کته  

ام. متن رو  اتاودانی ام. متن ناخالصتی نتتارم کته       «آدم »من 

 1ام.«ابراهی »آ ش آن را بسوزانت. زیرا که من 

بیان می کنت. می گویت:  بینیت چگونه به روشنی این را

وقتی از زنتان رح   و رهیتم و به ابطل   ولت یافت ، گمتان   

این بود که آزاد شته ام. اما حاال کته در فراستوی اهتان و در    

میان آ ش رحمت  حته هستت  ، متی فهمت  کته بته راستتی از         

 زهتان اهان مادی رهیته ام.

 مرگ می دیتم گَه ِ زادن ز  و 

 ن ز  و س   خوف  بود افتاد

 چون بزادم، رَستَ  از زنتان  نگ 

 در اهان خوش هوای خوب رنگ 

                                                 
 تش  آحضرت ابتراهی  کته نمترود دستتور داد او را در     افسانه اس  به  شارها  -١

 .بر او گ ستان شت و ابراهی  نسوخ  ش آافکننت اما 
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 من اهان را چون رَحِ  دیتم کنون 

 چون در این آ ش بتیتی  این سُکون 

١/٧٩١ 

)طفل( که آن اهان فراسوی ایتن اهتان   « آدم»آنگاه 

را دیته واکنون به ذات خود بازگسته، به مادر خود )انتیسه ی 

 یی آن اهان را شر  می دهت:اان(  زیبا انسانی/

 انتر این آ ش بتیتم عالمی 

 ذرّه ذرّه  انتر او عیسی دَمی 

 نَک اهانِ نیس  شکل هس  ذات 

 وآن اهانِ هس  شکل بی ثبات 

١/٧٩٤    

هستی ب ش اس . « آن اهان»می گویت: ذره ذره ی  

)عیسی دم اس ( نه هستی بی ثبات که ما در این دنیا  هربه می 

بته نرتر متی رستت، امتا ذات و      « نیست  »اهان گرچه کنی . آن 

هست   »اوهر هستی با ثبات، همتان اهتان است .واین اهتان     

  صویر اس  و بی ثبات و ناپایتار اس . ، شکل اس ،«نما

مولوی، از بیان مکرر زیبایی و پایتاری آن اهان چته  

  ختود را  می خواهت بگویت؟ آیا  سویقمان می کنتت کته است   
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رها کنی ؟ آیا می خواهت بگویت بطور فیزیکی از زنتتگی ایتن   

اهان دس  بسویی ؟ بهیچواه منرورش این نیس . اگر چنتین  

بود، بستیار ستاده متی گفت  خودکستی کنتی  و بته آن اهتان         

برسی . آنطور کته برختی ستاده لوحتان در اهتان، خودکستی       

ن دستتته امعتتی متتی کننتتت و متتی پنتارنتتت زود تتر بتته آن اهتتا 

 پرشکوه خواهنت رسیت. 

 ردیتی نیست  کته مولتوی متی دانتت انستان بایتت در        

همین زنتگی مادی رشت کنتت. بایتت در همتین زنتتگی متادی      

)انتیسه « حوای درون ما» هربه کسب کنت و به آگاهی برست. 

/ اان انسانی( بایت در طول بتها هزار ستال، آنقتتر بکوشتت،    

تر پتاالیش بیابتت کته    بایت آنقتتر بته آگتاهی برستت، بایتت آنقت      

ختتود یکتی بستتود. خودکستتی کو تتاه  « آدم درون»سترانهام بتتا  

کردن یکی از همین دوره های بازگس  بته ایتن اهتان متادی     

اس  و درکل کمال ما اثتری نتتارد. ایتن کته گفتته متی شتود        

سال از زنتتگی   ١٠٠-٨٠-٧٠انسان بایت فقط در همین دوره ی 

بتون  ردیت درست    به آگاهی مط وب برست و به حه بپیونتد،

است  انستان عصتر حهتر را کته هنتوز        نیس . آیا این عادالنته 

ناآگتاهی بته ستر متی بترد،      پیامبری بر او نازل نستته بتود و در   
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گناهکار و مستواب عقوب  الهی بتانی ؟ آیا این عادالنه اس  

انسانی را که در یک محیط فاست و ناآگتاه و گنتاه ورز متولتت    

از آن محیط پا به بیرون نگذاشته  تا   شته، رشت یاف  ، و هرگز

 آگاهی بیابت، مستواب مکافات بتانی ؟ 

اگر این همه انسان در طول  اریخ بسر، فقط یتک بتار   

به دنیا بیاینت، رشت کننت و بمیرنت ، آیا اروا  آنان )آنطتور کته   

 چنین اعتقادی واود دارد( بایت اوابگوی اعمال خود باشنت؟

اسخ متی دهنتت   پی شود، وقتی این پرسش ها مطر  م

که: خیر،آنانی که پیش ازظهورپیامبران درگذشتتنت، روحستان   

پا  وبی گناه بوده، چون حُکمی بر آنان بادر نستته بتود. از   

می  وان شنیت؟ پس یعنی آن روحی که در  این پاسخ سس   ر

عصر سنگی به این دنیا ظهور کترده، مستلولی  نتاشتته و رو     

 باحب مسلولی  اس .انسان کنونی 

به گمان متا، حقیقت  ایتن است  کته رو  بهیچواته       

پاس گوی اعمال انسان نیس . رو  کارش به واالیش رسانتن 

اان اس . اگر پتیته ای بایت پاس گو باشت، اان انسان است   

و همان که با هر بار حضور در این اهان، آگتاهی و  هربته ی   

واقع برای کستب همتین آگتاهی هتا      نوینی کسب می کنت. در
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اس  که می آیت و می رود. او در هر دوره از حضور ختود در  

این اهان، به ب سی از راز و رمز های الهی ایتن اهتان متادی    

دس  می یابت. اان انسان عصر ستنگی آگتاهی انتت  همتان     

دوره را کسب می کنتت و هتر دوره از حیتات متادی ختود بته       

.اان هریک از ما، می یون ها سال آگاهی های بیستری می رست

عمر دارد. از دوره ی امادی گذشته، به اان نبا ی بتل شتته،  

از نبا ی به اان حیوانی رشت کرده و بعت به اان انسانی رستیته  

اس . ما همان اان های عصر سنگی هستی . ما همان اان های 

قرون وسطایی هستی . ما همان اان های عصر خونریزی  اریخ 

متا در دوران استکنتر زیستته ایت .در دوران م تول، در       هستی .

دوران آ یل. ممکن اس  بسیاری از ما در آن دوران شمسیر به 

کف گرفته باشی  و انسان کسته باشی . اما این کستار ها ب سی 

از  هربه ی اان انسانی ما اس . چنین  هربه هایی اس  که در 

ختتونریزی را متتا آن آگتتاهی را پتیتتت آورده استت  کتته امتتروز 

مذموم می دانی . اگر انسانی در این زمتان هنتوز کستتار انستان     

های دیگر را روا می دارد )برای هر  منرتور عقیتت ی ، متالی و    

یتا اتان او   « انتیسه ی انستانی »غیره(  ردیتی نتاشته باشیت که 

 هنوز دوران چنگیز را در خود دارد. 



 (علل فراجهانی)در مثنوی  «علت العلل  »بحث 
 www.sayahzadeh.com  وب سایت مهدی سیاح زاده

 

7 

 

این است  کته مولتوی متی گویتت بایتت بتا بت  درون         

نگیت. بایتت بترای رستیتن بته آن آگتاهی مط توب در همتین        ا

اهان مادی با هر نیروی اهریمنی و شیطانی که سرع  حرک  

کمالی ما را کُنت و یا حتی متوقف می کنت، انگیتت. بایتت بت     

اژدها بف  واود خود را سرکوب کرد. بایت به او امان نتتاد.  

نتته شتتن   را کته ستبب را  « منیت  »کرد. بایتت  « اهاد اکبر»بایت 

« متا »سمب یک شیطان از بهس  شت در خود کُس  و بایت همته  

 شت. 

مولوی می گویت: وقتی چنین کتردی ، آن وقت  متی    

از این هنگام اس  که دیگر به این اهان باز نمی «. آدم»شوی  

گردی  و وارد اهان پرشکوهی می شوی  که مولوی بارهتا آن  

انتن ما به چنتین  را در مثنوی به نمایش گذارده اس . برای رس

 اهانی اس  که مولوی مثنوی را  ألیف کرده اس . 

 

  جان آتش               

وقتی آ ش برای کود  سرد می شود، شاه بته خست    

گونته   می آیت و به آ ش می گویت: چه بر سر  و آمته که ایتن 

 ماهی  سوزنتگی ات را از دس  داده ای؟
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 رو به آ ش کرد شَه کای  نت خو!

 خوت کو؟ آن اهان سوز طبیعی

 چون نمی سوزی؟ چه شت خابیَّتَ ؟

 یا ز ب   ما دگر شت نیَّتَ  

 می نب سایی  و بر آ ش پرس  

 آن که نَپرستت  را او چون بِرَس ؟

 هرگز ای آ ش!  و بابر نیستی 

 چون نسوزی؟ چیس  قادر نیستی؟

 چس  بنت اس  این؟ عهب، یا هوش بنت؟

 چون نسوزانت چنین شع ه ی ب نت؟

 ردت کسی؟ یا سیمیاس ؟اادویی ک

 یا خلف طبع  و از ب   ماس ؟

١/٨٢٣ 

پاسخ آ ش همان اس  که پیستر گفته شت. آ ش متی  

 گویت:

 من همان  ای شَمَن »گف  آ ش: 

 انتر آ  و  ا ببینی  اب من 

١/٨٢٩ 
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می گویت: ای ب  پرس  )شمن( گمتان نکنتی کته از    

باور سوزنتگی من ک  شته. من همان واود سوزنته ام و اگر 

نتاری به داخل من بیا. اما من بنته ی حق . نه من، ب که همه ی 

 عنابِر طبیع  فرمانبردار حه انت.

 باد و خا  و آب و آ ش بنته انت 

 با من و  و مُرده ، با حه زنته انت 

 پیش حه آ ش همیسه در قیام 

 همچو عاشه روز و شب پیچان متام 

١/٨٣٨  

ت که اهتان متادی از   می دانیت در گذشته اعتقاد داشتن

چهار عنصر ختا  و آب و بتاد )هتوا( و آ تش  ستکیل شتته       

هستتنت کته عنابِتر اربعته نتام      « امتادات »اس . این هتا همتان   

 داشتنت.
 

 رابطه ی عِلّی                  

همانگونتته کتته پیستتتر گفتتته شتتت، مولتتوی متتی گویتتت 

امادات نیز اان دارنت. اگر به نرر من و  و بی اان )مُرده( می 

همه ذرات عال  در نهان بته متا   زیرا  حه در ار باط انت.آینت، با 

  :می گوینت
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 صیری  و خوشی  ما سمیعی  و ب
 با شما نامحرمان ما خاموشی  

 چون شما سوی اماد ی می رویت 
 محرم اان امادان کی شویت 
 از امادی عال  اان ها رویت

 غُ  ُل اازای عال  بسنویت
٣/١٠١٩ 

اینها ظاهراً مولوی به خاطر می آورد که ممکن اس   

، یعنی کسانی که همین یافتته هتای ع ت  انستان را     «استتاللیان»

ی داننت بگوینت: چطور ممکن است  آ تش کته ذا تش     مغای  

سوزانتن اس ، بر کسی سرد شتود؟ )یعنتی همتین بتاوری کته      

ختود گرفتته(. ایتن    ذهن اکثری  قریب به ا فاق مردمتان را در  

رابطته  »اس  که می پردازد به یتک بحتج اتالبی در زمینته ی     

 « عِ ّی

شما می دانیت که ه  اکنون اساس ع   بسر بر پایته ی  

یعنی رابطه ی ع   و مع ول استتوار است . بته    « رابطه ی عِ ّی»

این معنا که می گوینت هر مع ولی قطعاً ع تتی دارد. اگتر سترما    

عاً واود ویروستی در بتتن متا است .     خورده ای ، عامل آن قط

می شود، حتماً عتام ی ستبب روشتن شتتن     اگر آ سی افروخته 
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این آ ش اس . در همه ی این مثال ها ذهن متا همتواره حکت      

ستبب پتیتت آوردن یتک    « ع   متادی »می کنت که حتماً یک 

شته اس . بطور مثال وقتی سنگ چاقو  یزکنتی  « مع ول مادی»

چرخانیت و ارقه های آ ش از آن بیرون می را بر آهن چاقو می

اهت، حک  می کنی  کته ابتطکا  ستنگ بتا آهتن )ع ت (       

)مع تول( شتته است . همتین طتور است        « آ ش»سبب اهیتن 

وقایع و حوادث زنتگی انسان در این اهان مادی ما. ویتروس  

آنف وآنزا ع   بیماری )مع ول( ما شته اس . ا ومبیتل )ع ت (   

 مع ول( شته اس . کسته شتن کسی ) سبب

مولوی این رامی پتذیرد کته هتر مع تولی، ع ت  و یتا       

ع   هایی )به قول ختود او ستبب و یتا استبابی( دارد. امتا متی       

ما در اهان مادی برای هر مع ولی، فقط ع   یتا ع تل   گویت: 

او معتقت بته دو    کنی  و این اشتباه اس  . مادی را استهو می

هتای ایتن اهتانی کته     نون ع   یا سبب اس . یک نون ع ت   

 وسط حس های ما )که ریسه ی مادی دارنت( شناخته می شود 

که فعلً بترای انستان   « ع   های فراسوی این اهان»و دیگری 

ناشناخته اس . اگر این ع   ها فعلً ناشناخته اس ، دلیل عتم 



 (علل فراجهانی)در مثنوی  «علت العلل  »بحث 
 www.sayahzadeh.com  وب سایت مهدی سیاح زاده

 

12 

 

واود آن هتا نیست . بتا مثتالی، شتایت بتتوانی  ایتن مو تون را          

 روشن  رکنی . 

ت شتما یتک افستر راننتتگی هستتیت و متی       فرض کنیت 

خواهیت ع   کسته شتن یکی از دو راننته ای را که با ا ومبیل 

با ه   صادف کرده انتت پیتتا کنیتت. طبیعتتًا ابتتتا متی گوییتت:        

 صتادف دو ا ومبیتل بتوده    « ع  »مرگ این راننته )مع ول( به 

اس . این ساده  رین نون دریاف  رابطته ی عِ ّتی است . حتاال     

ی دقیقتر به مسل ه نگاه می کنیت و می گوییت: سترع  زیتاد   کم

)ع  ( مواب  صادف )مع ول( و در نتیهه کسته شتن راننتته  

)مع ول بعتی( شته اس . پس اینها ع   قب ی، خودش مع ول 

شته اس . حاال کمی  حقیه می کنیت و متی فهمیتت راننتته ی    

بتوده  کسته شته حتماً می بایس  فلن وق  درفتلن ااحا تر   

باشت. پس می گوییت: قرار ملقتا ی کته راننتته داشتته )ع ت (      

باعج شته که او با سرع  زیاد )مع تول( حرکت  کنتت و ایتن     

  صادف )مع ول( و در نتیهه مرگ راننته  )مع ول( پیش بیایت. 

اگر به همین  ر یب پیش برویت، یک وق  متواه می 

کته   شویت که یک س س ه ع ت  و مع تول هتایی واتود داشتته     

مرگ راننته را پیش آورده است . ایتن هتا را مولتوی     « اسباب»
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های )اسباب( مادی این اهانی می نامت. اما متی گویتت   « سبب»

چست   »ع   ها به همین ع ل مادی خت  نمی شتود، ب کته اگتر    

داشته باشی ، ختواهی  فهمیتت کته بهتز ایتن استباب، یتک        « بینا

ب )ع تل  س س ه سبب هایی هستتنت کته خودشتان استباب استبا     

ع   ها( می شونت. بطور مثال این پرسش ها می  وانت رابطه ی 

چترا قترار ملقتات    »ع   و مع ول این حادثه را گسترش دهت: 

چرا این »، «دقیقاً همان روز یا همان ساع  گذارده شته اس ؟

دو ا ومبیل، یک لحره،  و فقط یک لحره، زود ر و یا دیر ر از 

بتا واتود آن کته ا ومبیتل     » ،«آن محل حادثته عبتور نکردنتت؟   

راننته ی کسته شته، محک   ر و بزرگ  ر از آن یکتی بتوده،   

و بسیاری از این پرسش ها که « چرا راننته ی دوم کسته نسته؟

فه  انسانی و ع   انسانی قادر به پاستخ گتویی آن هتا نیست  و     

و با همتین واژه ی  صتادف،   «  صادف!»فقط می  وانت بگویت: 

ی به این پرسش ها رها می کنت. در واقع ایتن  خود را از درگیر

باعج می شود عالمان و دانسمنتان متعصتب  «  صادف»واژه ی 

ماده گرا را از سرگردانی نهات دهتت. گرچته بترای بیتان ایتن      

از حساب احتماالت یاری متی گیرنتت، بتا آن همته،     «  صادف»

هرچه احتماالت را در این  صادف در نرر بگیری ، باز پرسش 
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متی  « ع ت  الع تل  »ازه ای مطر  متی شتود کته متا را بته      های  

 رسانت.

مولوی می گویت: اگر این س س ه ع   ها را که ماننتت  

ریسمان به ه  پیونت دارنت، دنبال کنی ، به ع   هایی می رسی  

که مربوط به اهان مادی ما نیس . بگذاریت شعرش را ب وانی  

 نی . می گویت:و با  واه به آن ها بیستر در این مورد بحج ک

 سنگ بر آهن زنی، بیرون اهت 

 ه  به امر حه قتم بیرون نهت 

 سنگ و آهن خود سبب آمت و لیک 

  و به باال ر نگر ای مرد نیک

 کاین سبب را آن سبب آورد پیش 

 بی سبب کی  شت سبب هرگز ز خویش 

١/٨٤٠ 

متتی گویتتت: وقتتتی ستتنگ چ متتاق را روی آهتتن      

آ ش )مع ول( بیرون متی   بچرخانی )سبب = ع  (، ارقه های

اهت. عقل ازوی ما چون فقط ع   های مادی را می شناست، 

گمان می کنت که این اهیتن ارقه های آ تش فقتط ناشتی از    

برخورد سنگ و آهن اس . اما اگر با دیت فراسوی ایتن اهتان   
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مادی بنگری ، خواهی  دیتکته بیترون اهیتتن ارقته ی آ تش      

هتا = ع ت  الع تل( است .      مع ول( ه  به امر ختا )ع   ع ت  )

چرا ؟ زیرا که دس  انسانی سنگ را بر آهن می چرخانت، پس 

انسان، ع   و ستبب دیگتری در ایهتاد ایتن مع تول )ارقته ی       

آ ش( اس . و ع   حرک  دس  انسان ، مقصود وانگیزه ای 

اس  در درون او. پس ایتن مقصتود و انگیتزه ی درون انستانی     

است  دراهیتتن ارقته ی    که سنگ را می چرخانت نیتز ع تتی   

آ ش )همان مع ول(. این انگیزه چگونه در او پتیت آمته اس ، 

این ه  یک ع   دیگر و اگر بتین نحو پیش بروی ، سترانهام  

در « رابطته عِ ّتی  »به اایی می رسی  که حضور ختا را در ایتن  

خواهی  یاف . پس این اس  که می گویت: هتر ستبب )ع ت (    

و س س ه ی این اسباب و ع ت   خود مع ول سبب دیگری اس  

 یا ختا خت  می شود. «  ع   الع ل»ها اس  که به 

مولوی می گویت: همین اس  که در زبان عربی بترای  

استفاده می کننتت. زیترا   « سبب»بیستر از واژه ی « ع  »واژه ی 

است . ایتن متی    « رستن »سبب به زبان عربی به معنی ریسمان یا 

نتارد ب که ماننت ریستمان  رسانت که هر مع ولی فقط یک ع   

 س س ه ع   هایی دارد که بایت آن ها را شناخ :



 (علل فراجهانی)در مثنوی  «علت العلل  »بحث 
 www.sayahzadeh.com  وب سایت مهدی سیاح زاده

 

16 

 

 کاین سبب را آن سبب آورد پیش 

 بی سبب کی شت سبب هرگز ز خویش ...

 این سبب چه بوَد؟ به  ازی گو رَسَن 

 انتر این چَه این رَسَن آمت به فَن 

١/٨٤٣ 

پتتتس بتتته عقیتتتته ی مولتتتوی، یتتتک ستتتری ع تتت    

ه اهان مادی ما را  وایه می کنت و یک هایی)اسبابی( اس  ک

سری ع   های واال ری و باال ری اس  کته ایتن ع ت  هتای     

فرودس  را به حرک  در می آورد کته فهت  انستانی قتادر بته      

 در  آن ها نیس .

 

 معجزات                 

مولوی می گویت: انسان عادی، فقط همین ع   ها ی 

و اولیتتای اهتان متادی را متتی بینتت و متتی فهمتت، امتتا پیتامبران      

طریق  از طریه شهود، آن ع   های واال ر و بر تر را کستف   

 می کننت:

 وآن سبب ها کانبیا را رهبراس  

 آن سبب ها زین سبب ها بر ر اس  
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 این سبب را آن سبب عامل کنت 

 باز گاهی بی بر و باطل کنت 

١/٨٤٤  

از طریه شهود و مراقبه  وسط پیامبران و همین کسف 

، که باعج می شتود از آنتان متواردی از    بزرگان طریق  اس 

« ختارق العتاده  »رفتار سر بزنت که برای مردم عادی به ابطل  

به نرر بیایت. این که برخی معهزات و کرامات را به پیتامبران و  

عارفان پاکتل نسب  می دهنت، به سبب کسف ع تل ختارا از   

ع تل  »  توان حیطه ی حس های ما اس . این ع ت  هتا را متی    

  نام گذارد.  «یفرااهان

پس از دیت مولوی، در اهان ما یک رشته ع   هایی 

ماننت رشته های ریسمان سبب پتیت آمتن مع تول هتای معینتی    

می گویت: این ریسمان )رسن( با فوت و فن هایی  می شونت. و 

وارد درون چاه )اهان سه بعتی ما( می شتود. انستان عتادی و    

تارد که فقط ریسمان و ناآگاهی که درون این چاه اس  می پن

حرکت  آن بته   « اسباب»چرخی که ریسمان از آن باز می شود 

درون چاه اس . ذهن اغ ب انسان ها طوری  ربی  شته است   
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)آن دستتی کته چترا را   متی گردانتت و      « چرخه گتردان »که 

 طناب را پایین می فرستت( را نمی  واننت  س یص بتهنت:

 گردش چرخه، رسن را ع   اس  

 ردان را نتیتن زل  اس چرخه گ

 این رسن های سبب ها در اهان 

 هان و هان زین چرا سرگردان متان 

١/٨٤٨ 

زل  به معنی خطا اس . می گویتت: گمتان مکتن کته     

، کائنتات،  «چرا سرگردان»)ع ل ناشی از « ع ل مادی»همواره 

از ام ه زمین( اس  که اسباب حرک  و   ییر و  بتیل عنابر 

سازد. اگر فقط ع   های متادی، استباب    طبیع  را فراه   می

دگرگونی های عنابر مادی بود، هیچگاه آ ش بر ابراهی  )ن( 

سرد نمی شت و یا باد، هستی قوم عاد را به باد نمی داد. چه شتت  

کتته آ تتش کتته ذا تتش ستتوزانتن استت ، از ستتوزانتن ابتتراهی   

خودداری کرد؟ چه شت که باد به امر ختا بر قوم عاد می  وفیت 

و پیروان او می رسیت به نسیمی اان ب تش  « هود»وقتی به ولی 

اان »و « اان آ ش»بتل می شت؟ مولوی پاسخ می دهت: چون 
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واقف به حه اس . ببینیت چگونه به براح  می گویت که « باد

 اماد )آ ش و باد( اان دارنت:

 باد و آ ش می خورد از امرحه 

 هر دو سرمس  آمتنت از خَمر حه ...

 «اان باد»قف از حه گر نبودی وا

 فرق کی کردی میان قوم عاد؟

١/٨٥١ 

 

 داستان قوم عاد                

داستان قوم عاد را شایت بسیاری از شما بتانیت. بتا ایتن   

حال بیان خلبه ی این داستان برای یادآوری می  وانتت مفیتت   

 باشت:

آنطور که درکتاب های آسمانی آمته، حضرت نتو   

از طوفتان ستهمگینی کته بته     با ساختن کستی، پیتروان ختود را   

فرمان ختا پتیت آمتته بتود نهتات ب ستیت و دیگتر کستان، از       

ام ه یکی از پسران او که منکر پیامبری نو  بودنت، در طوفان 

غتترق شتتتنت. نتتو  عمتتر طتتوالنی کتترد و پتتس ازوفتتات او و    

گسترش فرزنتانش، دو گروه از اعقاب نتو  ط یتان کردنتت و    
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اعقتاب   د بتود و دیگتری  ب  پرس  شتنت. یکتی نوادگتان عتا   

 ثمود، که هر دو از نواده ی های سام، پسر نو  بودنت. 

قوم عاد، کته در ناحیته ی حهتر، میتان شتام و حهتاز       

و « بتمود »، «بتتا »زنتگی     می کردنت، سه ب  به نتام هتای   

را بترای ارشتاد و بته راه    « هود»داشتنت. ختاونت حضرت« راهبا»

هود مردم را به یکتاپرستتی   آوردن این قوم به پیامبری برگزیت.

و عبادت و  ر  ست  با کسان دعوت کرد. اما بهز معتتودی،  

دعوت او را نپذیرفتنت و گفتنتت کته از قتوم عتاد   نیرومنتت  تر       

نیس . هود آن ها را انتترز متی داد و از عتذاب الهتی آنتان را      

بیمنا  می کرد  ولی  او را  کذیب می کردنت و همچنتان بته   

د ادامه می دادنت.  ا آن که ختاونتت سته ستال    ب  پرستی و فسا

باران را از آنان قطتع کترد  تا  أدیتب شتونت. امتا آنتان عبترت         

نگرفتنت. آنگاه ختاونت ابری سیاه از خا  برآنتان نتازل کترد.    

هف  شب و هس  روز پیوسته بتاد و ختا  بتر ستر قتوم عتاد       

سرازیر شت. بطوری که از ایتن قتوم کستی زنتته نمانتت و همته       

 شتنت.هل  

خطتی دور ختود و پیتروانش    « هود پیامبر»می گوینت، 

کسیت )به روایتی دیوار کسیت( و باد وقتی بته آنتان متی رستیت،     
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خوش بود و لذت ب ش، ولی مردم عاد را از زمین به هتوا متی   

برد و به سنگ می کوف  و پاره پتاره شتان متی کترد. خانته و      

 درختان را از زمین می کنت و ویران می کرد .

 ود گِرد مؤمنان خطّی کسیت هُ

 نرم می شت باد کانها می رسیت 

 هرکه بیرون بود از آن خط ام ه را 

 پاره پاره می گُسس  انتر هوا 

١/٨٥٤ 

 

  جان جمادی               

)دو « اتتان بتتاد»و « اتتان آ تتش»مولتوی بتترای واتتود  

عنصر از چهار عنصر طبیع ( شتاهت مثتال آورده است . بترای     

آورد کته چگونته دریتا بته فرمتان       مثال   می« اان آب»واود 

ختا بر روی موسی )ن( و پیروانش شکافته شت، ولتی مصتریان   

)قبطی های( متهاوز بته امت  موستی را شتناخ  و آنتان را در      

یتادآور متی شتود کته     « اان  خا »خود فرو برد. و نیز واود 

چگونه زمین )خا ( به امر ختا دهان گسود و قارون را بتا زر  
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و برد،که شایت داستانش را بتانیت و نیتازی  و   تش در خود فر

 به ذکر آن نیس .

 موا دریا چون به امر حه بتاخ  

 اهل موسی را ز قبطی واشناخ  

 خا ، قارون را چو فرمان در رسیت 

 با زر و   تش به قعر خود کسیت 

١/٨٦٣ 

مولوی با بیان این چهار نمونه درباره ی چهتار عنصتر   

ویت که همته ی عنابتر طبیعت     طبیع ، در واقع می خواهت بگ

یتتا امتتادات، اتتان دارنتتت و بتتا ختتتا و خ یفتته ی او )آدم( در   

 ار باطنت و فرمانبردار.

 

  «علل فراجهانی»               

امروزه شایت برای بسیاری از ما پتذیرفتن ایتن رویتتاد    

های  اری ی دشوار و حتی غیر ممکن باشت. بطور مثال برای ما 

هرچه در سر راه آن هس ، از پتیت آمتن گردباد و ب نت کردن 

ام ه انسان، امری عادی و طبیعی اس . ع   و یا ع ل)اسباب( 

پتیت آمتن این بل نیز  ا حتود زیادی برای دانسمنتان آشتکار  
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از نرتر  »و مع وم شته اس .  ا اینهای قضیه مسک ی نتاری . اما 

بهیچواه پذیرفتنی نیس  که چنین گردبتاد کوبنتته ای   « ع می

که بر سر راهش هس  درهت  بکوبتت، ولتی وقتتی بته       هرچه را

یک خط )یا دیوار( رستیت ، بته بتورت نستی  ختوش و فتر        

ب تتش بتتتل شتتود و دوبتتاره وقتتتی از آن گذشتت ، بتته نحتتو     

دهستناکی همه چیز را نابود کنت. چنین  صوری بترای متا غیتر    

 ممکن اس .

اما مولوی متی گویتت امکتان چنتین رختتادی واتود       

انهتام چنتین    «از نرتر ع متی  »ما می گوییت:دارد. چرا؟ چون ش

؟ همتین ع متی کته    «ع ت  »ا فاقی غیر ممکن اس . امتا باکتتام   

انسان از طریه حس های خود )که ناشی از اهان سه بعتی متا  

اس (  هربه کرده؟ مولتوی متی گویتت: شتما بتر استاس ع ت         

استتاللی، که ناشی از حس های شتما است ، داریتت بته قضتیه      

عنی ع   هتای متادی پتیتت آمتتن گترد بتاد،       نگاه می کنیت. ی

حرک  کوبنته ی آن، کسته شتن و نابودی متردم را فقتط در   

حوزه ی شناخ  مبتنی بر حواس خود  س یص می دهیت و نام 

« استثنا»گذاشته ایت. اما شما در زمینه ی « ع  »آن را ه  به حه 

شما نیس ، هیچگتاه  « ع  »رویتاد ها، که به هیچواه منطبه با 
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اسخ قابل قبول نمی دهیت. به عبارت دیگر، شتما بتا انتیسته ی    پ

« ع ل فرااهتانی » خود، قادر نیستیت اسباب و « اهان سه بعتی»

 را بفهمیت. 

این که به مواب آمار، از هریک می یون انستان مبتتل   

درمتان متی   «خود بته ختودی  »به سرطان، حتوداً شش نفر بطور

ع معتبر ع ت  پزشتکی   شونت،ناشی از چیس ؟ بیمارانی که مراا

می داننت و شفای « قطعی»شما، مرگ آنان را در متت کو اهی 

 آنان  پزشکان مت صص سرطان راحیرت زده می کنت.

این که فقط چنت نفر از یتک گتروه سترباز، در یتک     

بحنه ی انگ بی امان، در زیر مرگبار رین آ تش  وپ انته و   

نته متی  موشک های هواپیما و هزاران عوامل کستار انگی، ز

ماننت، ناشی از چیست ؟ ایتن کته در برختی مواقتع حتتی یتک        

لحره زود ر حرک  کردن شما از سر یک چهتارراه، احتمتال   

 صادف و مرگ را برای شما پتیت متی آورد، ولتی شتما نمتی     

دانیت چرا ایتن حرکتتتان بته  تأخیر افتتاد، نستانه ی چیست ؟ و        

گی که انسان با می یون ها می یون از این نمونه های استثنایی زنت

آن ها روبرو اس . خوب. این ها ناشتی از چیست ؟  صتادف؟    

 شانس؟ اقبال ب نت؟ 
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در پاسخ همین پرسش ساده « استتاللیان» می بینیت که 

ایتن هتا استتثنا    »پناه می برنت به عوامل ناشتناخته و متی گوینتت:    

بتا  « خوب، این استتثنا چیست ؟  »وقتی پرسیته می شود: « اس .

پس وقتی نمی دانیت، « فعلً نمی دانی .»گوینت:   درمانتگی می 

مولتتوی و دیگتتر « ع تتل فرااهتتانی»چتترا بتتا قاطعیتت  نرریتته ی 

ن یتر، آن طترف   »انتیسمنتان را رد متی کنیتت و متی گوییتت:     

 « چیزی نیس .

مولوی می گویتت: آنچته ع ت  متی دانیتت، عبتارت از       

س س ه ع ل و مع ول های همین اهان محتود ما است . ب تش   

ته ی آن ع ل و استباب، فرااهتانی است . فراستوی دنیتای      عم

محسوس ما اس  که انسان   نمی  وانت به آن ها پتی ببترد. چته    

وق  قتادر بته در  و استتفاده از ایتن استباب و ع تل است ؟        

بسود و با عصای خود « آدم»هنگامی که ماننت حضرت موسی، 

ه در  قادر ب« ع   استتاللی»دریا را بسکافت و کاری بکنت که 

آن نیس . ویا ماننت  مامی انسان هایی که به واالیی رسیته انتت  

عَّ  ُ »همانگونه که پیستر گفتی  « آدم»شته انت. چرا که « آدم»و 

اس . یعنی واقف بر همه ی راز و رمتز هتا و استرار و    « اَالسماء

قوانین مههول همین طبیع  و ماوراء این طبیع  است . چنتین   
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ما حضور فعال دارد کته اگتر بتتوانی     واودی دردرون همه ی 

فقط قطره ای،  أکیت می کن ، فقط قطره ای ازدریتای آگتاهی   

بی حت آن را، به سطح خودآگاه مان بیاوری ، قادر خواهی  بود 

 مامی مسکلت اهریمنی انسان کنونی )از بیماری های مترگ  

زا گرفته  ا ناهنهاری های ویرانگر عتاطفی و رفتتاری( را حتل    

درون بیستر و روشنتر شود، ار باط متا   بههرچه پناه بردن کنی . 

با او بیستر و دانش ما از خودمان و پیرامون متان بیستتر و بیستتر    

 خواهت شت.

چنین ار باطی چگونه پتیت می آیت؟ به اعتقاد مولوی 

« متا »در ختود و  « متن »)همانگونه که پیستر گفتی ( فقط کستتن  

 «. عسه»در  شتن و در یک کلم فقط

 و یح این نکته اینها برای رفتع ستوء فاه  احتمتالی    

 الزم اس  که مولوی به هیچواه نمی خواهت بگویت که  لش

بی حت و قابل  مهیت دانسمنتان و انتیسمنتان ما بترای کستف   

استترارطبیع ، ازنیتتروی هستتته ای گرفتتته  تتا دانتتش ژنتیتتک،   

یاف  هتای  کمپیو ر، ع ت  پزشتکی و هتزاران نتون از ایتن دستت      

ع می، عبج و بیهوده اس . او نه فقط ع ت  متادی انستان را رد    

 نمی کنت، ب که بسیار ه  ارا می گذارد. 
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 خا   م ک س یمان اس  ع   
 ام ه عال  بورت و، اان اس  ع   

 آدمی را زین هنر بیچاره کرد 
 خ ه دریاها و خ ه کوه و دش  

 زو پ نگ و شیر،  رسان همچو موش 
 ، در بفرا و اوش زو نهنگ بحر

١/١٠٢٩ 

شناخ  اهان سه بعتی ما را از قتم هتای   وعقیته ابه 

« آدم». زیترا کته  کامتل نهتایی و     است  اولیه ی  کامتل انستان   

شتن، زمانی ممکن می شتود کته انستان بته آن آگتاهی مط ته       

به اهان « اان»های مستمر و متاوم « واگس ». این برست« آدم»

مادی، فقط برای کسب این آگاهی ها است . بنتابراین ، بتتون    

« آدم»این شناخ  و آگاهی، امکان رسیتن انستان بته  کامتل و   

 غیر ممکن اس . 

اما نکته ی حساسی که مولوی می گویت این اس  که 

گر به نایافته خود )حتی ا« اهان محسوس» و نبایت به این دانش 

 رین اسرار طبیع  دس  یافتی( محتود شوی. مبتادا بته همتین    

بپنتتاری.  « زر»دستیاف  هتای محتتود غترّه شتوی و آن هتا را      
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درحالی کته آن هتا در مقایسته بتا استرار اهتان فراحستی، زر        

 انت.« زرانتود»نیستنت، 

  ا زرانتودی  از ره نفکنت 

  ا خیال کژ  را چَه نفکنت 

 ز او آن قصه را ا زک ی ه با

 وانتر آن قصه ط ب کن حِصّه را 

١/٨٩٨ 

یعنی مبادا «  ا زرانتودی  از ره نفکنت»یعنی مبادا. «  ا»

گمان کنی که به زرناب دس  یافته ای. آنچه  و فعلً به عنوان 

« زرانتتود »است  نته زرنتاب.    « زرانتتود »دانش بسری می دانی 

ی ف زی ک  بها را می گویی . یعنی رو« مطل»همان اس  که ما 

 با الیه ای از طل می پوشاننت.

اهتتان »مولتتوی متتی گویتتت: همتتین  غتترّه شتتتن بتته    

مطل اس  نه طل، « اهان فراحسی»که در مقایسه با « محسوس

  .سبب می شود انسان به کژراهه گرایش بیابت

کته پیتام ابت ی     ن است  آ دیگر در این مورد و یح 

داستان پادشاه متؤمن ستوز، فرمتانبرداری  متامی ااتزاء عتال ،       

ازام ه انسان از آفریتگار بود. همین مو ون ظاهراً مولتوی را  
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نگران کترده است  کته مبتادا خواننتته مثنتوی از ایتن داستتان         

برداش  نادرس  بکنت. یعنی گمتان کنتت چتون مولتوی گفتته      

اتتزاء و اشتتیاء طبیعتت  از ام تته ختتود متتا انستتان هتتا   همتته ی ا

 فرمانبردار ختا هستی ، پس هر حرک  ما نیز بایت ناشی از اراده 

ختا باشت. و اگر چنین اس ، پس ما اراده و اختیاری در اعمال 

ختود نتتتاری ، و نتیهته ایتتن کته بحتتج در متورد درستتتی و یتتا     

ج انتیسته و  نادرستی اعمال و رفتار ما، بحج گناه و ثواب، بح

عقل انسان و نرایر این ها بیهوده و عبج است . ایتن است  کته     

ابتر و  »بحتج بنیتادی   « ن هیتران و شتیر  »فوراً در قالب داستان 

  .را پیش می کست« اختیار
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