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 بازگونه گر کُند پوستین را 
 کوه را از بیخ و از بُن بَرکَند 

١/٣٨٩٦ 

 

 داستان حقیر شمردن ابلیس
 ( ٣٨٩٣از بیت  -) دفتر اول 

 
روزی حضرت آدم، ابلیس را با نظر حقارت نگریست 
و در ذهن خویش، خود را باالتر و واالتر از او شمرد. خداوندد  

: ای برگزیدده   این خودبینی آدم را نپسندید. برآدم ندا آمد کده 
ما، تو اسرار نهانی ما را نمی دانی. اگر مشیت مدا ردرار گیدرد و    
همین ابلیس، از راه کژی که رفته بدازگردد، خدواهی دیدد کده     
می تواند پرده ی حرمت و آبروی صدها آدمیزاد را بددرد و از  
بین شیطان ها صد ها نو مسلمان بسدازد. آدم ورتدی ایدن بتدا      

دیشه ی ناپسند خود توبده کدرد و گ:دت:    خدا را شنید، از آن ان
ای پروردگددار توانددا، دیگددر فنددین افخددار گسددتاخانه ن ددواه    

 داشت. 
 روزی آدم بر بِلیسی کو شَقی است 
 1از حقارت و از زیافت بنگریست

 خویش بینی کرد و آمد خود گزین

                                                 
 یطان. زیافت: بی ادبی.بلیس: ابلیس، ش -١
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 خنده زد بر کار ابلیس لعین 
 بانگ بر زد غیرت حق کای ص:ی 

 1خ:ی تو نمی دانی ز اسرار
 گر کُند  2پوستین را بازگونه

 کوه را از بیخ و از بُن بَرکَند 
 پرده ی صد آدم آن دَم بر دَرَد 

 صد بلیس نو مسلمان آورد 
 گ:ت آدم: توبه کردم زین نظر 
 این فنین گستاخ نندیش  دگر 

١/٣٨٩٣ 
*** 

 شرح مختصر

 
ت بی فدون  در انتهای داستان پیش، مولوی بحث ردر

و فرای پروردگار را پیش می کشد و می گوید بددون مشدیت   
الهی، هیچ بملی در جهان وارع نمی شدود. بندابراین کسدی کده     
امروز بنا بر مصلحتی، که خارج از ردرت تشد ی  مدا اسدت،    
خوار و ذلیل شده، نگریستن حقارت آمیدز بده او کداری اسدت     

                                                 
 ص:ی: برگزیده. خ:ی: پنهان. -١
 پوستین را بازگونه کردن: از سیرت گذشته برگشتن. -۲
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اینجا اسدت کده   ناپسند. حتی اگر این وجود حقیر، شیطان باشد.
 مولوی همین داستان  را نقل می کند. و در پایان آن می گوید: 

 گر تو طعنه می زنی بر بندگان 
 مر تو را آن می رسید ای کامران
 1ور تو شمس و ماه را گویی جُ:ا
 ور تو ردّ سرو را گویی دوتا 

 ور تو برش و فرخ را خوانی حقیر 
 ور تو کان و بحر را گویی فقیر 

 نسبت با کمال تو رواست آن، به 
  2مُلک اِکمال فنا ها مر تو راست

١/٣٩٠٨ 
*** 

 

 

                                                 
 جُ:ا: بیهوده، باطل.  -١
معنی این ابیات: خدایا، اگر تو بندگانت را حقیر بشماری، اگر تو پرتو  -۲

 درخشان خورشید و ماه را تاریک ب وانی، اگر تو سرو را که رامت راست
دارد، خمیده ب وانی، اگر تو آسمان و زمین را به حقارت بنگری، اگر تو معادن 
و دریا ها را نافیز و فقیر بشماری، پروردگارا، این به نسبت کمال تو روا است. 

  .   کمال ب شیدن به این ملک نار  و فناپذیر در ردرت تو است و الغیر


