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قیامت روزی است که مردگان بپا خواهند «خاستت».
به موجب روایات ،این کار چگونه انجام می پتییرد بتا نتوای
صور اسرافیل .پس صور اسرافیل ،حیات دوباره می بخشد.
مولوی از نغمه های جانپرور اسرافیل در جتان انییتاو و
اولیاو سخن می گوید.
انییا را در درون هم نغمه هاست
طالیان را زآن حیات بی بهاست
۱٩۱٩/۱
اما این آوای جانیخش اسرافیلی در انییاو و اولیتاو ،بته
گوش همه نمی رسد .زیرا گوش سر ،قتدرت نتنیدن و در
آن را ندارد .این نغمه های درون انییاو و اولیاو چه می گویند
آن ها که می توانند این پیام ها را بگیرند ،انسان هایی که به آن
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حدّ از تکامل رسیده اند که می توانند با آدم درون خود ارتیاط
ایجاد کنند ،می ننوند که این نغمه ها می گویند:
نغمه های اندرون اولیا
اوالً گویند :ای اجزای ال
هین ز الی نفی ،سر ها بر زنید
زین خیال و وهم ،سر بیرون کنید
۱٩٢٥/۱
«ال» در این جا به همان معنی عربی «نه» آمده است .در
واقع«ال» دو معنی کامالً متضاد دارد .یکی این که به معنی«نیودِ
بود» و بی خویشی است .یعنی ختود را در اات حتم مستت یل
کردن و در حم فنا ندن استت .و دیگتری همتان حتری نفتی
است که این جا به کارگرفته نده است .اجزای ال یعنی جهتان
ماده که سترانجام «نته» (ال) ،یعنتی نتابود خواهنتد نتد .بتا ایتن
توضیح می گوید :آوایتی کته در درون انییتاو و اولیتاو بتر متی
خیزد ،به ما می گوید :ای کسانی که جزوی از کل جهان فانی
هستید ،از این «ال» ی عدم و نابودی بیرون بیایید(.سرها برزنید)
و این وهم و خیال را که از این جهان فانی دارید رها کنید.
ای همه پوسیده در کَوُن و فساد
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جان باقیتان نرویید و نزاد
۱٩٢٧/۱
«ای کسانی که مدام دوره های کَوُن و فستاد
را طی طریم می کنید ،هنوز جان های فناناپتییر نتما
(= جان های باقی = جان هایی که بتاقی متی ماننتد)،
رند نکرده و ثمر نداده است ( نرویید و نزاد) .هنوز به
تولد دوباره نرسیده اید .هنوز این سخن عیستی مستیح
در نما ت قم نیافته است که« :به ملکوت نرسد هرکته
دوباره زاده نشتود( ».تمهیتدات  -صتف ه ی  - ۱٢بته نقتل از
کتاب نرح جامع مثنوی معنوی  -استتاد کتریم زمتانی  -صتف ه ی
) ٥٩٩

کَوُن و فساد یک اصطالح فلسفی وعرفانی استت کته
می گوید :همه ی عناصر مادی در حال تغییر و تیتدیل هستتند.
هر عنصر مادی در این طییعت در طول زمان تغییتر متی یابتد و
به نکل دیگری تجلی پیدا می کند .حاال مولوی بتا توجته بته
آنچه در مورد استرافیل و روز رستتاخیز حتری متی زنتد ،متی
گوید :انسان همواره این تغییر وتیدیل انتیاو در روی زمتین را
می بیند و هشیار نمی نود .می بیند که آهن زنت

متی زنتد و

است کام خود را از دست می دهد ،می بیند انسان متی میترد و
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تیدیل به خا

می نود ،تغییرات فصول و هتوا و ییتره را متی

بیند و باز هم به هوش نمی آید .این تغییر و تیدیل های وجتود
در کره ی خاکی ،باید انسان را از خواب یفلت برهاند و«تولد
دوباره» در او پدید بیاورد .اگر ایتن تولتد دوبتاره را بته دستت
آوردی ،آن وقت است که نغمه های «اسرافیل وش» پیامیران و
اولیاو را خواهی ننید:
هین که اسرافیل وقتند اولیا
مرده را زیشان حیات است و حیا
۱٩٣۰/۱
***
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