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 اشعار مولوی  بیات فارسی به ویژه درددر اانجیل  بازتاب .آب و نطق خاك و نطق گل نطق
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Riassunto. L’articolo si concentra su una quindicina di passi dei vangeli riflessi esplicitamente nella tradizione islamica 

- in primis nel Corano - per mezzo della quale passano poi in vari autori della letteratura persiana. In particolare, 

l’articolo evidenzia le tracce di detti e massime di Gesù, che vengono originalmente riprese o in parte rielaborate dal 

poeta persiano Rumi nel suo Mathnavi spirituale.      

Parole chiave: Vangeli, Gesù, Corano, letteratura persiana, Rumi, Mathnavi spirituale 

 

انجیل  تمرکز دارد که به طور واضحی در سنت اسالمی ـ به ویژه در قرآن متن  از هبیمذموضوع بر حدود پانزده   اله حاضر:  مقچکیده

گفتار و پیام های  معادل هایی از . به طور خاص این مقاله رخی آثار ادبیات فارسی  راه یافته انددر ب طریقو بدین داشته ـ بازتاب  مجید

    .بررسی می کند نشان داده ، بحث و رومی مولوی  «معنوی مثنوی» بیاتدر ا مسیح را  عیسی حضرت
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۱ 
 

 
 

 نطق آب و نطق خاك و نطق گل
 
 

ــ ــبز کــ ــد ســ ــال ذوق ةی برویــ  ؟وصــ
 

ــمه    ــد چشـ ــی بجوشـ ــا ز آب زالل؟کـ  هـ
ــی  ــتان کـ ــد راز گلسـ ــا گویـ ــن؟ بـ  چمـ

 
ــا     ــدد بـ ــد بنـ ــه عهـ ــی بنفشـ ــمن کـ  سـ

ــی  ــاري کـ ــف چنـ ــاید کـ ــا در گشـ  ؟دعـ
 

 کــــی درختــــی ســــر فشــــاند در هــــوا 
ــی  ــکوفه کــ ــتین شــ ــ آســ ــن رپــ  ارثــ

 
ــار؟  ب  ــام بهـــ ــرد ایـــ ــاندن گیـــ  رفشـــ

 خـــون همچــو  رخ را اللـــه فــروزد  کــی  
 

ــرون؟    ــرآرد زر بـ ــه بـ ــل از کیسـ ــی گـ  کـ
ــی  ــد کـ ــل بیایـ ــل و بلبـ ــو گـ ــد؟ بـ  کنـ

 
 کـــی چـــو طالـــب فاختـــه کوکـــو کنـــد؟ 

 جـان؟  بـه  لـک لک آن »لک لک« بگوید کی 
 

 توسـت اي مسـتعان   چـه باشـد؟ ملـک    لک 
 کــــی نمایــــد خــــار اســــرار ضــــمیر؟ 

 
ــر؟      ــتان منی ــمان بس ــون آس ــود چ ــی ش  ک

 هـــــا؟هحلّـــــ آن انـــــدآورده کجــــا  از 
 

ــ  ــریم، مــ ــن کــ ــیم کمــ ــالّن رحــ  1هــ
  

-دارد که هر چند آبشخورهایشان گونههاي فراوان سیراب میریاي بیکران ادب پارسی را رودها و جويد

 عیطب امۀج در گاه رحمت و کرامت این ».کلها رحیم من کریم، من«: است یکی هاآن ۀگون، ولی سرچشم
 اي ازگاه شعله و دآیمی در جلوه به هنرمند اندام بر رسا بیانی و یابنکته خاطري و روشن ذهنی و ادوقّ

که  دبا دل و جان او آن کن يداي از حقیقت محمهمس و یا شدالقاي از فیض روحهی و یا نفحهاللّطور کلیم
-شامل نمیهمه کس و از جمله ارباب هنر را یکسان  گرچه تعلّبی عنایت .ناشکفتهۀ یم بهاري با غنچنس

هاست، هدف غائی و مقصود نهایی یکی است و کنندگان وحی را نیز یکی بر دیگري فضل شود و دریافت
بشري و سوق آن به جانب کمال و  ۀو ابقاي منش انسانی در جامع آن تلطیف روح و صیقل جان و احیاء

مع دنیوي در پی ایجاد اختالف یابی به مطانان که براي دستآ اندفضاي الینتاهی الهی است و چه در اشتباه
 اند که:اند. اینان از این حقیقت غافلدر میان پیروان ادیان

 
 جا که روید هم گـل اسـت   شاخ گل هر

 
 جا که جوشد هـم مـل اسـت    مل هر خم 
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۲ 
 

ــر ــرب گ ــد ز مغ ــر زن ــید ب ــر خورش  س
 

ــر    ــز دگ ــه چی ــید اســت، ن ــین خورش  2ع
  

ام هدف انبیا را باطل سازم، نیامحام تا تورات یا صهدکه آماین سخن عیسی است با مخاطبان که: گمان مبرید 
-اي یا نقطهمان و زمین زایل نشود، همزهتا آسگویم زیرا هر آینه به شما می ،تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم

اي از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود؛ پس هر که یکی از این احکام را بشکند و به مردم 
، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در دنین تعلیم دهچ

در قرآن مجید مسلمانان را نیز فرمان داده است که:  دو خداون 3شد. دهواخ واندهت آسمان بزرگ خوملک
آمد به ابراهیم و اسماعیل و فرستاده  چه فروفرستاده آمد. به ما و به آن چه فروبگویید ایمان داریم به آن

چه چه دادند موسی و عیسی را از نامه و پیغام و به آناسحق و یعقوب و به پیغامبران فرزندان یعقوب و آن
از خداوند ایشان جدا نکنیم یکی از پیغامبران از دیگران و ما وي را گردن  ،دادند همه پیغمبران را

 4نهادگانیم.

ویژه بخش ارباب هنر بهآن الهام بیانِ ةی که مضامین و مفاهیم و حتی نحوعدم تفاوت در میان کتب آسمان
توان ه در قرآن مینگوي بوده، تا آنجاست که گاه آیات تورات و انجیل را بعیشاعران و نویسندگان پارسی

خطاي خود بکوشند و  دانند باید در اصالح ظنّاندیشانی که یکی را برگرفته از دیگري میالبته کوته دید و
را که یکی از لوازم » ع در انواع علومتنو« .تلقین همه، لوح محفوظ است و بس اقرار آورند که منبع الهام و

کامل به اقوال پیامبران و اولیاء و  ۀبدون شک شامل علوم ادیان و مذاهب و احاط 5اندشاعري برشمرده
ي است، چون رآن و حدیث و اخبار و آثار و امثال سر و سرّشود. آنان را که با قیسان نیز میداوصیاء و ق

توانند دید. از آن  انگیز میان این دوهایی شگفتگردانی کنند مشابهتت ورقسرانگشت دقّرا به انجیل 
 جمله است:

 
 الف.

 ستهر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد، الیق من نباشد و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دو
الك سازد و هر که جان خود را به خاطر من هالك هیابد، آن را ق من نباشد. هر که جان خود را دردارد، الی

 6کرد آن را خواهد یافت.
گوي که اگر چنان است که پدران شما و پسران شما و برادران شما و ! و از قرآن بشنویم که: پیغامبر من
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۳ 
 

شما و بضاعتی که دارید تجارت را که در آن از  ةرد کردهاي گجفتان شما و خویشاوندان شما و مال
تر است به شما از هاي ساخته که پسندید، اگر چنان است که این همه دوستترسید و مسکنکاسدي می

آرد و  خویش اي کاردکه خ دارید تا آنوي چشم می رسول وي و کوشیدن با دشمن وي از بهر خدا و
د به دست اوست، هیچ کس جان محم گفت: سوگند به آن کس که و رسول خدا 7بر شما. فرمان خویش

زن و  ر و مادر ودتر باشم از خود و پداشتنیشود تا آن زمان که من در نزد او دوستمؤمن شمرده نمی
 دور جا کشید که قرار و آرام خود رادوستی بدان ب بعضی از صحابه را کارِبو بدین س 8و همۀ مردم دفرزن

 :دادنداز دست میا دحبیب خ از
وقت بود که گرسنه باشم،  ا کهداهللا! به خفتنه بود که گفت: یا رسول عبداهللا بن زید در کار مصطفی چنان

گه طعام خورم. آن را گذارم و آیم بر تو و در تو نگرم؛ آن م تو در یاد من آیی، نتوانم که آندست به طعام برَ
 آیی، بگذارم و یاد ماَوقت تشنگی چون تو ن آب بهدآشامیو همچنین گفت: در  به طعام خوردن باز روم

دوست خود نخواهم که  بعد از !ت را شنید گفت: بار خدایافراموش کنم و چون خبر رحلت حضرت نبو
 9بگفت و هم بر جاي نابینا گشت. چیزي بینم در دنیا؛ بینایی از من واستان. این سخن

ــال    ــت ح ــرون نیس ــد از دو بی ــت زاه  گف
 

ــم   ــال  چشـ ــد آن جمـ ــا نبینـ ــد یـ  بینـ
 گر ببینـد نـور حـق خـود چـه غـم اسـت؟        

 
 در وصال حـق دو دیـده چـه کـم اسـت      

ــد نخوا ور  ــد اوهــ ــو دیــ ــر را، گــ  وبــ
 

 10شـو  این چنین چشـم شـقی گـو کـور     
  

 ب:
القدس لیکن هر که به روح ،شود و هر قسم کفر که گفته باشده میدآدم آمرزیگناهان از بنی ۀهم: (ع)عیسی
 11بود. جاودان بد آمرزیده نشود بلکه مستحق عذاباتا  گویدکفر 

آمرزد هرچه فرود از و می ن یشرك به ... خداي نیامرزد که انباز گیرند با ويأ فرُغالی ن اهللاَإو قرآن فرماید: 
 12.خواهدن را که آآن است 

 
 ج.

هایی است که به آن حق ایشان را دل: «اعراف ۀمبارک ةسور 179معانی آیات  و و چه نزدیک است الفاظ
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٤ 
 

هایی است که به آن حق بنشنوند. حق به آن نبینند و ایشان را گوش هایی است کهایشان را چشمند و بدرنیا
از باب سیزدهم انجیل  14ۀ و آی 13»تر از ستور.ایشان همچون ستورانند؛ نه راست چون ستور بلکه گمراه

زیرا قلب این قوم  ...فهمند شنوند و نمیند، و شنوا هستند و نمیبینگویم که نگرانند و نمیها میلمتی: به مثَ
 14م.ه ولکن قست قلوبهدسنگین ش

 
 د.

ید که براي ببکو؛ سؤال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت :(ع)این سخنان عیسی مسیح
یابد و کسی که بطلبد دریافت کند و هر که بکوبد براي او  ه خواهد شد؛ زیرا هر که سؤال کندشما باز کرد

برخی  که» ولج ن قرع باباً و لجوجد و م اً و جدئشی ن طلبم«بسیار نزدیک است با  15گشاده خواهد شد.
 :موالنا کهة او نیز با سرود 16اند.این دو را از امثال و برخی حدیث، شمرده

 طلــبتــو بــه هــر حــالی کــه باشــی مــی
 

 لـــبجـــو دائمـــاً اي خشـــکمـــیآب  
ــ  ــی  آک ــواهی م ــکت گ ــب خش ــدن ل  ده

 
ــد       ــع رس ــر منب ــر س ــر ب ــه آخ ــه ب  17ک

  
 و:

ــوبی دري    ــون ک ــه چ ــر ک ــت پیغمب  گف
 

ــري   ــد سـ ــرون آیـ ــت زان در بـ  18عاقبـ
  

 .هـ 
کما تزرع «قابل مقایسه است با  19چینند؟می سکه آیا انگور را از خار و انجیر را از خ (ع)این سخن عیسی

 21»ب.نن الشوك العمک التجنی انّ«و  20»دتحص

 
 و.
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٥ 
 

 زننــــدهرچــــه بگنــــدد نمکــــش مــــی 
 

ــک    ــدد نمــ ــه بگنــ ــه روزي کــ  22واي بــ
  

 و:
 شـــت ارگنـــده شـــود او را نمـــک درمـــان بـــودگو

 
 23؟چون نمک گنـده شـود او را بـه چـه درمـان کننـد       

 
 

 و:

 24»؟ه چه عالجبخود نمک ت چون شود«

 و:
 حـــــوهلَّم نَتَلحـــــم أنـــــ لا مـــــااذا 

 
ــت  ــیس  نو نـــ ــح لـــ ــه الملـــ  25دواءلـــ

  
که اگر نمک فاسد شود به کدام چیز باز نمکین گردد؟ دیگر مصرفی  (ع)مناسب است با این گفته عیسی

 26که بیرون افگنده، پایمال مردم شود. ندارد جز آن
 

 ز.
من کانت  ضلّ دق«که  ثَلقابل مقایسه است با این م 27هرگاه که کور را کور راهنما شود، هر دو در چاه افتند

 :و 28» العمیان تهدیه
ــون    ــد رهنمـ ــور شـ ــا کـ ــی را کجـ  کسـ

 
 29بمانــــــد بــــــه راه دراز انــــــدرون   

  
 ح.

 30کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد.به حال رحم خوشا
رحم اهللا من عباده یما نّإ«و  »ماءسن فی المیرحمک  ارحم من فی االرض«و  »محیر نیرحم اهللا م ماانّ«
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٦ 
 

 .»ءالرحما
 بـار خـواهی، رحـم کـن بـر اشـک      اشک

 
 31آررحـم خـواهی، بـر ضـعیفان رحمــت      

  
 ط.

 32شود. افگنده نیکو نیاورد، بریده و در آتش ةهر درختی که ثمر

ــی   ــان بـ ــوب درختـ ــوزند چـ ــربسـ  بـ
 

 33بـري را بـی  سزا خـود همـین اسـت مـر     
  

 و:
 إن کــان أصــله  اذا العــود لــم یثمــر و  

 
 34اس حطــبه النّــدمــرات اعتــ ثّمــن ال 

  
 ي.
القوم  دسی«و  36...» شربا ساقی القوم آخرهم«مقایسه شود با  35تر باشد، خادم شما بود.ر که از شما بزرگه

 ي:دو این ابیات از اوح» خادمهم

ــاران   ــحابه و یــــ ــان صــــ  در زمــــ
 

ــان و آن آو  ــاراننن بزرگــــــ  کوکــــــ
ــود   ــه نبـ ــماع و خرقـ ــیخ و سـ ــام شـ  نـ

 
 دیـــن هفتـــاد و چنـــد فرقـــه نبـــود     

ــود    ــرد بــ ــل مــ ــر چهــ ــیبــ  پیرهنــ
 

ــدنی    ــود در بــ ــل روح بــ ــه چــ  بلکــ
ــی  ــد پــ ــرده بودنــ ــم کــ ــا گــ  ز دنیــ

 
 ــی ــادمهم ســـ ــود خـــ ــوم بـــ  37د القـــ

  
 ك.

ن م«نبوي:  ثیدو ح 38هر که خود را بلند کند، پست گردد و هر که خود را فروتن سازد، سرافراز گردد.
تواضع اهللا رن تکفعه اهللا و مرب و: 39.»عه اهللاضو 
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۷ 
 

ــرِ  ــع ســ ــرازدت  تواضــ ــت افــ  رفعــ
 

ــ  ــدازدت  تکبـ ــدر انـ ــاك انـ ــه خـ  40ر بـ
  

 ل.
این  41آید، از من تواناتر است که الیق برداشتن نعلین او نیستم.او [عیسی مسیح] که بعد از من می :(ع)یحیی

گاه برخاسته باشی که خدمت از عادت آن«القضات همدانی باشد که عین ۀاین گفت از تواند ملهمسخن می
باشد که کفش راست بنهی که تو را هنوز این استحقاق نیست که شاید کفشی کنی و خدمت کفش نه آن 

می که دیدم و هرگز زهره نداشتمی -هدق-رکه را مردان کنی که هفت سال کم یا بیش ب کفش دست فرا
 42»کنم. کفش او دست فرا

 
 م.
 43انبیاء. تورات و صحف چه خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید؛ زیرا این استآن

و این بیت از موالنا  44»ب لنفسه من خیریحألخیه ما ی یحبد حتّبالیؤمن ع«یامبر اکرم بشنویم که: و از پ
 :(ع)ۀ مسیحدقیق است از گفت ايترجمه

ــوا نآ ــو خ ــر ت ــه ب ــند  هچ ــد پس  آن باش
 

ــر  ــد  ب  45دگــر کــس آن کــن از رنــج و گزن
  

 ن.
زنی فقیر را دید دو وهیب و اندازندالمال میایاي خود را در بیتهدکه  ددیی را نادنظر کرده، دولتمن )(ععیسی

ة فقیر از شما بیشتر انداخت زیرا همۀ گویم این بیومی گفت: هر آینه به شما سجا انداخت. پآن در سفل
 ا انداختند، لیکن این زن از احتیاج خود تمامی معیشت خویش رادایاي خایشان از زیادتی خود در هد

 46انداخت.

رة دربا هالثالث بهي در النودتوبه آمده است و میب ۀسوره مبارک 79 ۀشریف ۀیآچه در ذیل بسیار شبیه است به آن
صاع خرماي بوعقیل و بدان طنز کردند. چه زیان ت مختصر داشتند یکآن آورده است: آن منافقان دون هم 

و  ،همدهج ون االّدجذین الیالّ گوید: ونوازد و میالعالمین او را میمنافقان؟ و رب دارد وي را این طعن
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۸ 
 

ها ریخته و این قهدص ۀی دل وي را آن صدقه از وي پذیرفته و اکرامی کرده و بر سر همتسلّ (ص)مصطفی
رویش از همه د دها همه نیکوست، لکن بذل مجهوصدقه آن .المقل دهج هفضل الصدقأبیرون داده که: خبر 

 47تر و بزرگوارتر.فاضل

 
 .ص

و شادمان گردید.  دمرا بیند و دی عیسی به قوم خود گفت: پدر شما ابراهیم شادي کرد بر این که روزِ
به شما  !آمین !اي؟ عیسی بدیشان گفت: آمینو گفتند: هنوز پنجاه سال نداري و ابراهیم را دیدهدیهودیان ب

 48که ابراهیم پیدا شود، من هستم. گویم که پیش از آنمی

 49.»وح و الجسداً وآدم بین الرّنت نبیکُ« :با قیاس شود

 
 ع.
شاگردان خود را و به ایشان گفت: من مهربانم به این گروه، زیرا که این گروه سه روز با من  سوع طلبیدی

دار؛ زیرا که اگر روزه کنم روزه خواهم که ایشان را مرخصخواهند بود و ندارند چیزي که بخورند و نمی
 دهم رسقدر نان بهشاگردان گفتند که در بیابان از کجا آن .هم رسانند در راه رفتنبهارند شاید که ضعف دب

کی دد نان هست واندکه سیر کنند این گروه را؟ یسوع به ایشان گفت: چند عدد نان دارید؟ گفتند: هفت ع
ماهی را و طلب کرد برکت را از د نان و دو گرفت هفت ع در کرد مردم را که بر زمین بنشیننپس ام .ماهی
 و برداشتند دندها را، داد به شاگردان و شاگردان دادند به مردم و همه خوردند و سیر ششکست نان .خدا

هاي نان به قدر هفت زنبیل بود. آن گروه که خوردند هفت نان را به قدر چهار هزار آنچه زیاد آمد از پاره
 50.نفر بودند به غیر زنان و اطفال

غزوه بود، خوردنی براي  در (ص)ین داستان بسیار شبیه است به داستان انبان ابوهویره: ابوهویره گفت پیامبرا 
داري؟ به عرض رسانیدم که چیزکی از  چیزي نزد خویش !فرمود: هاي بوهریره (ص)آنان نایاب شد. پیامبر

اي اي چرمین بیاور؛ سفرهانبان را به خدمتش بردم. فرمود سفره .فرمود: آن را نزد من آر .خرما در انبانم دارم
 .چرمین را آوردم. آن را گسترد و دست در انبان کرد و خرماها را گرفت و دیدم که بیست و یک دانه بود

یک برداشت و نام خداي را بازخواند تا اهللا گفت و خرماها را یکبوهریره گفت: سپس رسول خداي بسم
اهللا گفت و سپس آن را گرد هم آورد. سپس خرماها را به دست نازنین خود برداشت و بسم ۀکه همآن

فرمود: فالن و یارانش را صدا بزنید بیایند و آمدند و خوردند و سیر شدند و بیرون رفتند. خرماهایی زیاد 
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۹ 
 

انبان نهاد و  رفت و درآن را برگ (ص)و خرماهایی زیاد آمد. پیامبرنشستم و خوردم ! ، به من فرمود بنشیندآم
گاه این انبان را از آن بردار و هیچر و هرگاه چیزي خواستی، دست در این انبان ب !هریرهسپس فرمود: اي ابا

گفت: هرگاه خرما خواستم،  هبو هریراانبان از تو روي خواهد گرداند.  برمگردان و سرازیرش مکن، وگرنه
وجل دادم. آن انبان همواره به اي عزّدبرگرفتم و در راه خ نآ از 51کردم به پنجاه وسقدست در انبان می

 52پشت پاالن شترم آویخته بود و در دوران عثمان بر زمین افتاد و از میان رفت.
 :رودهاي فارسی به اختصار اشارتی میهاي مطالب اناجیل و سرودهو اینک به برخی از همانندي

و  ]نمودندبودن می دعاب یق وعاي صددو ا[ این مثل آورد براي برخی که بر خود اعتمادي داشتند (ع)عیسی
گیر به هیکل رفتند تا عبادت کنند. آن دیگري باج و 53شمردند که دو نفر، یکی فریسیدیگران را حقیر می

سایر مردم حریص و ظالم و کنم که مثل ی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا تو را شکر میسفری
دهم؛ یک میکنم دهمی ادچه پیدارم و از آنمی ههر هفته دو مرتبه روز .گیرستمکار نیستم و نه مثل این باج

ه، گفت: خود زد ۀسوي آسمان بلند کند، بلکه به سینگیر دور ایستاده نخواست چشمان خود را به اما آن باج
 ،آید به خانۀ خود گیر هرگاه از هیکل فرودگویم که این باجه شما میب !م فرماحخدایا بر من گناهکار تر

فروتن سازد،  خویشتن را زیرا هر که خود را برافرازد، پست گردد و هرکس تر است از آن فریسی؛نیکوکار
 54.سرافرازي یابد

اي بوده که سر آشنایی هاو شیخ اجل سعدي را که جهان ظاهر و معنی درنوردیده است، بی شک با انجیل
 سروده است:

ــالم  ــان کـــــ ــتم از راویـــــ  شنیدســـــ
 

 الســــالمکــــه در عهــــد عیســــی علیــــه 
 یکـــی زنـــدگانی تلـــف کـــرده بـــود      

 
ــود   ــر آورده بـ ــاللت سـ ــل و ضـ ــه جهـ  بـ

ــیه   ــري، ســ ــهدلیــ ــختنامــ  دلاي، ســ
 

 ز ناپــــــاکی ابلــــــیس از وي خجــــــل 
ــلی      ــی حاصـ ــام بـ ــرده ایـ ــر بـ ــه سـ  بـ

 
ــی   ــوده از وي دلـــ ــا بـــ ــوده تـــ  نیاســـ

ــالی از    ــرش خـ ــام سـ ــل و از احتشـ  عقـ
 

ــه   ــهاز شــــکم فربــ ــراملقمــ  هــــاي حــ
 ايآلـــــودهبـــــه ناراســـــتی دامـــــن   

 
ــز دود گ  ــهه دودنــــــــ  ايهدودانــــــــ

ــت     ــدگان راسـ ــو بیننـ ــایی چـ ــه پـ  رونـ
 

 نــه گوشــی چــو مــردم نصــیحت شــنو      
ــور    ــق نفـ ــد از وي خالیـ ــال بـ ــو سـ  چـ

 
 نمایـــان بـــه هـــم چـــون مـــه نـــو ز دور  
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۱۰ 
 

ــوخته   ــرمنش ســ ــوس خــ ــوا و هــ  هــ
 

ــک   ــوي نیـــ ــامی جـــ ــهنـــ  نیندوختـــ
ــیه  ــد  ســ ــنعم برانــ ــدان تــ ــه چنــ  نامــ

 
 کـــه در نامـــه جـــاي نوشـــتن نمانـــد     

 پرســـتگنهکـــار و خـــودراي و شـــهوت 
 

ــ  ــت ب ــور و مس ــب و روز مخم ــت ش  ه غفل
ــد ز دشـــت   ــه عیســـی در آمـ ــنیدم کـ  شـ

 
 برگذشــــت  عابــــدي ةمقصــــور هبــــ 

 نشـــینبــه زیـــر آمـــد از غرفـــه خلـــوت  
 

ــین      ــر زمـ ــر بـ ــاد سـ ــایش درافتـ ــه پـ  بـ
ــار   ــتهگنهکــــ ــربرگشــــ  ز دور اختــــ

 
ــور   ــان ز نـ ــران در ایشـ ــه حیـ ــو پروانـ  چـ

 کنـــان شرمســـار بـــه حســـرت  لتأمـــ 
 

ــو  ــرمایه چــ  داردرویــــش در پــــیش ســ
ــ  ــ خج ــب ع ــر ل ــوزذل، زی ــه س  رخواهان ب

 
 روز هـــــاي در غفلـــــت آوردهز شـــــب 

ــ  ــو میــ    کسرش ــاران چ ــده ب ــم از دی  غغ
 

ــت اي    ــت گذش ــه غفل ــرم ب ــه عم ــ ک  غدری
ــز     ــر عزیـــ ــد عمـــ ــداختم نقـــ  برانـــ

 
ــز     ــاورده چیـ ــویی نیـ ــت از نکـ ــه دسـ  بـ

ــادا   ــز مبـ ــده هرگـ ــن زنـ ــو مـ ــی چـ  کسـ
 

 ه از زنـــدگانی بســـی بِـــکـــه مـــرگش   
 رســـت آن کـــه در عهـــد طفلـــی بمـــردب 

 
ــه  ــه پیرانــ ــرد کــ ــاري نبــ ــر شرمســ  ســ

ــبخش  ــاهم بــ ــرین گنــ ــان آفــ  اي جهــ
 

 القـــرینکـــه گـــر بـــا مـــن آیـــد فبـــئس  
 نگـــون مانـــده از شرمســـاري ســـرش    

 
ــه روي  روان آب   ــرت بــ ــاحســ  درشنــ

ــر     ــار پیـ ــاالن گنهکـ ــه نـ ــن گوشـ  در ایـ
 

ــ  ــاد هکـ ــالم فریـ ــت يا رس حـ ــردسـ  گیـ
ــه عا و  ــزان نیمـ ــرور بـ ــر غـ ــري پـ  د سـ

 
ــرُ  ــرو  تـ ــق ابـ ــر فاسـ ــرده بـ  ز دور ش کـ

ــ   ــن م ــه ای ــت  دک ــا چراس ــی م ــدر پ  بر ان
 

 بخــت جاهــل چــه درخــورد ماســت؟نگــون 
ــش    ــردن در آتــ ــه گــ ــاده بــ  ايدرافتــ

 
 ايبــــه بـــــاد هــــوا عمـــــر بـــــرداده   

ــد     ــر آیـ ــه خیـ ــردامنش چـ ــس تـ  از نفـ
 

 ؟کــه صــحبت بــود بــا مســیح و مــنش      
ــیش    ــردي ز پ ــت بب ــه زحم ــودي ک ــه ب  چ

 
ــس   ــی پـ ــه دوزخ برفتـ ــویش  بـ ــار خـ  کـ

 رنجــــم از طلعــــت ناخوشــــشهمــــی 
 

ــش    ــد آتشــ ــن فتــ ــه در مــ ــادا کــ  مبــ
ــن      ــوند انجم ــر ش ــه حاض ــر ک ــه محش  ب

 
ــدایا  ــ خـ ــ تـ ــا او مکـ ــرو بـ ــن ن حشـ  مـ

ــل    ــی از جلی ــود و وح ــن ب ــدر ای فاتالص 
 

 هصــــلوعیســــی علیــــه ال درآمــــد بــــه 
   ن جهـول آ م اسـت ایـن و گـر   که گـر عـال 

 
ــول    ــد قبــ ــر دو آمــ ــوت هــ ــرا دعــ  مــ

 



۱۱ 
 

ــت ــرده ایـــــ بـــ ــتهه کـــ  روزام برگشـــ
 

  ــه زاري ــر مــــن بــ  و ســــوز بنالیــــد بــ
ــرم      ــد بـ ــه آمـ ــر کـ ــارگی هـ ــه بیچـ  بـ

 
 ازمش ز آســـــــتان کـــــــرم دینـــــــن 

ــل   ــذارم عمــ ــت ازو درگــ ــاي زشــ  هــ
 

ــت   ــویش آرمـــش در بهشـ ــام خـ ــه انعـ  بـ
ــار  و  ــر عــ ــت گــ ــادت پرســ  دارد عبــ

 
 نشســت کــه در خلــد بــا وي بــود هــم     

ــو ن  ــبگــ ــدار گنــ ــت مــ  از او در قیامــ
 

ــ   ــه جنّ ــه آن را ب ــه  ک ــن ب ــد، ای ــت برن  ارن
 کــه آن را جگــر خــون شــد از ســوز و درد 

 
ــرد    ــویش ک ــت خ ــر طاع ــه ب ــن تکی ــر ای  گ

ــی  ن  ــاه غنـــــ ــت در بارگـــــ  دانســـــ
 

ــ  ــارگی بِــ ــه بیچــ ــک ه زکــ ــر و مبــ  ینــ
ــاك اســت و    ــه پ ــه را جام ــدک ــیرت پلی  س

 
 کلیـــــــد ددر دوزخـــــــش را نبایـــــــ 

ــز و مســـکینی بـــ   اتر ایـــن آســـتان عجـ
 

ــ  ــتنِبــ ــت و خویشــ ــیه از طاعــ  اتبینــ
 ز نیکــان شــمردي، بــدي   چــو خــود را  

 
 گنجـــد انـــدر خـــدایی خـــودي   نمـــی 

ــوي    ــود مگـ ــردي خـ ــردي از مـ ــر مـ  اگـ
 

 گـــوي ردنـــه هـــر شهســـواري بـــه در بـــ 
 هنــر جملــه پوســت   پیــاز آمــد آن بــی    

 
 چـون پسـته مغـزي در اوسـت     که پنداشـت  

ــار   ــه کـ ــد بـ ــوع طاعـــت نیایـ  از ایـــن نـ
 

ــ  ــرو عــ ــارذبــ ــدمت بیــ ــیر خــ  ر تقصــ
ــت     ــوریده بخـ ــان شـ ــد پریشـ ــه رنـ  چـ

 
 چــه زاهــد کــه بــر خــود کنــد کــار ســخت 

ــفا    ــدق و ص ــوش و ص ــد و ورع ک ــه زه  ب
 

ــیکن می  ــطفی ولـــ ــر مصـــ ــزاي بـــ  فـــ
ــی    ــر آن بـ ــادت بـ ــورد از عبـ ــردنخـ  خـ

 
ــق     ــا ح ــه ب ــد   نک ــق ب ــا خل ــود و ب ــو ب  ک

 د از عــــاقالن یادگــــار ســــخن مانــــ  
 

 ز ســـعدي همـــین یـــک ســـخن یـــاد دار 
ــا  ــناگنهکــــ ــداير اندیشــــ  ك از خــــ

 
 55نمـــــايه از پارســـــاي عبـــــادتبِـــــ 

  
-وسعت مشرب و جهان اما موالنا را در این میان حکایتی دیگر است. عصر زندگانی و چگونگی زیست و

ها ... موجب شده است تا او را نسبت به انجیل شنایی با زبان یونانی وآ بینی عارفانه و ژرفاي مطالعات و
آشناتر ببینیم و همین آشنایی و آگاهی از ادیان و مذاهب و تسامح و  -ی خاقانیحتّ-بیش از هر شاعري 

ند دخوانها تورات می، خاخامدآوردنتساهل است که در مراسم تدفین او: کشیشان مراسم مذهبی به جا می
واست مسیحیان و یهودیان را از شرکت در مراسم منع کند، فریاد برآوردند که طبعان خیکی از خام ]و چون[

                                                
 .299کلیات سعدي، ص  55



۱۲ 
 

ب بود و آفتاب همه راز موسی و عیسی را در او دیدیم و یافتیم. او آفتا ما !او عیساي ما بود !و مسیح ما بودا
نان بود، آیا موالنا : هق کنان فریاد زدکند. کشیش دیگر اشک را با آستین پاك کرد و هقجا را روشن می

 56اي که از نان بگریزد؟گرسنه دیده
وي معنوي بیش از آن است که ثنهاي برخی از ابیات و حکایات ماناجیل و نیز مشابهتتأثیرپذیري موالنا از 

 :روار استخمشتی از  کی از بسیار ودناآید چه می. آندگنجاي دردر مقاله
 
تر است از دخول شخص دولتمند در ملکوت آسانگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن شما را می .1
 ةسور-ن مجید آدر قر ،الخیاط مسیلج الجمل فی  /گرچه اصطالح شتر از سوراخ سوزن گذشتن 57.ادخ

ه، شبیه است و عقل و عرف ددر انجیل متی آم چهآن با بیش و کم شریفه آیۀ معنی و آمده -40 آیۀ اعراف،
 پذیرفته تأثیر مجید حمید کتاب از خویش ةشاعر و عارفی مسلمان در سرودکند که موالنا به عنوان حکم می

 نکته این یادآوري ها،قرینه ذکر از پیش. کشدمی سو بدین را ذهن که هست هاییقرینه اما انجیل، از نه باشد
طناب که جمل به فتح اول و دوم هم به معنی شتر است و هم به معنی رسنِ کشتی و  نیست فایده بی

 نیز موالنا بیت در مقراض ۀذکر کلم 59و مترجم اناجیل اربعه معنی اخیر را انسب شمرده است. 58ضخیم
 :است امر این دیؤم

ــتیِ   ــک هسـ ــود باریـ ــی شـ ــل کـ  جمـ
 

ــل     ــات و عم ــراض ریاض ــه مق ــز ب  60؟ج
  

چه را که موالنا پس از این آورده، آن است که در انجیل هست و در قرآن نیست. شاگردان چون محال آن
؟ در گشته، گفتند: پس که بتواند نجات یابغایت متحیبه شنیدند، خدابودن دخول دولتمندان را در ملکوت 

 61چیز ممکن است:ان این محال است، لیکن نزد خدا همه سمتوجه ایشان شده، گفت: نزد ان (ع)عیسی
 دســت حــق بایــد مــر آن را اي فــالن    

 
ــالی      ــر مح ــر ه ــود ب ــاو ب ــان  ک ــن فک  ک

 هــر محــال از دســت او ممکــن شــود     
 

ــ  ــرون از هـ ــر حـ ــود ایم بـ ــاکن شـ  و سـ
ــز     ــرده نی ــد؟ م ــه باش ــرص چ ــه و اب  اکم

 
ــز    ــون آن عزیــ ــردد از فســ ــده گــ  زنــ

 تـــر بـــودو آن عـــدم کـــز مـــرده مـــرده 
 

 62وقـــت ایجـــادش عـــدم مضـــطر بـــود  
                                                 

 .218الدین، صموالنا جالل  56
 .18/24عهد جدید، انجیل لوقا،   57
 نامۀ دهخدا.. و: لغت177التنزیل، صلسان  58
 .746ترجمۀ اناجیل اربعه، ص  59
 .1/3066مثنوي معنوي،   60
 .18/24عهد جدید، انجیل لوقا،   61
 .1/3067مثنوي معنوي،   62



۱۳ 
 

 
اي دیگر تواند که قرینه موالنا به اکمه و ابرص و احیاء موتی که مشترك میان انجیل و قرآن است، ةاشار

 باشد.
 
 موالنا فرماید: .2

 انـــدر ایـــن عـــالم هـــزاران جـــانور    
 

ــی  ــوش م ــد خ ــیش زی ــیع ــر ب ــر و زب  زی
 گویـــد خـــدا را فاختـــه  شـــکر مـــی  

 
ــاخته    ــب ناسـ ــرگ شـ ــت و بـ ــر درخـ  بـ

ــی   ــد مـ ــدلیب حمـ ــدا را عنـ ــد خـ  گویـ
 

ــاد   ــه اعتم ــب  ک ــت اي مجی ــر توس  رزق ب
 بــــاز دســــت شــــاه را کــــرده نویــــد 

 
ــد    ــده امیـــ ــردار ببریـــ ــه مـــ  از همـــ

 ه گیــري تــا بــه پیــل   همچنــین از پشّــ  
 

ــال  ــد عیـ ــمشـ ــق نعـ ــلاهللا و حـ  63المعیـ
  

که باید آن این است: اگر چنان ۀاند که ترجممان فروزانفر آن را مقتبس از حدیثی شمردهالزّاستاد فقید بدیع
هاي خود گرسنه چون روزي رسانیدنش به مرغان که بامداد از النه دهد، شما را روزي میدبر خدا توکل کنی

عیسی  ۀابهت ابیات موالنا با گفتم زمانی انجیل و مشداما تق 64گردند.یر بازمیسگیرند و شب هنگام پرواز می
که چه خورید یا چه آشامید و نه براي  توان نادیده انگاشت: از بهر جان خود اندیشه مکنیدمسیح را نمی

مرغان هوا را نظر کنید که نه  بدن خود که چه بپوشید؛ آیا جان از خوراك و بدن از پوشاك بهتر نیست؟
-آیا شما از آن پروراند.ها را میکنند و پدر آسمانی شما آنوند و نه در انبارها ذخیره میدرمی کارند و نهمی

 66.است خوراك خود را از خدا کند مستحقکسی که به جهت خدا کار می 65د؟یها به مراتب بهتر نیست
 
ماند و اگر در خاك افتد و  گندم اگر در خاك نیفتد و نمیرد، تنها باقی ۀ: به درستی که داندفرمای (ع)عیسی .3

هر که در این جهان کند و الك هآن را دوست دارد جان خود را کسی که  آورد.بسیار بار هاي دانهبمیرد، 
 :موالنا گویدو  67تا حیات جاودانی آن را نگاه خواهد داشت.دشمن دارد جان خود را 

 
ــد  ــاك انداختنــ ــر خــ ــدمی را زیــ  گنــ

 
 برســـاختند هـــاخوشـــه ز خـــاکشپـــس  

 
                                                

 .1/2291، مثنوي معنوي  63
 .976شرح مثنوي شریف، ص  64
 .6/25عهد جدید، انجیل متی،   65
 .25ترجمۀ اناجیل اربعه، ص  66
 .12/24عهد جدید، انجیل یوحنا،   67
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 ز آســـــیا بـــــار دیگـــــر کوفتنـــــدش
 

ــانفز    ــد جـ ــان شـ ــزود و نـ ــتش افـ  اقیمـ
 بــــاز نــــان را زیــــر دنــــدان کوفتنــــد 

 
ــم و     ــل و فه ــت عق ــمند گش ــان هوش  ج

 باز آن جان چون کـه محـو عشـق گشـت     
 

ــب  ــزیعجـ ــت  راالـ ــد کشـ ــد بعـ  68ع آمـ
  

 در شکم مادر، مسیح را (ع) سخن رفته است: (ع)در دفتر دوم مثنوي معنوي از سجده کردن یحیی .4
 

ــت    ــریم در نهفـ ــه مـ ــی بـ ــادر یحیـ  مـ
 

 پیشــتر از وضــع حمــل خــویش گفــت     
ــت    ــهی اس ــو ش ــدم درون ت ــین دی ــه یق  ک

 
ــوا  ــاو اول ــزم ک ــی اســت  الع  و رســول آگه

ــن     ــو مـ ــا تـ ــادم بـ ــر اوفتـ ــون برابـ  چـ
 

 کــرد ســـجده حمــل مـــن اي ابـــوالفطن   
 ایــن جنــین مــر آن جنــین را ســجده کــرد 

 
ــ   ــجودش در تــ ــز ســ ــاد دردنکــ  م افتــ

 گفــت مـــریم مـــن درون خـــویش هـــم  
 

ــجده  ــکم   س ــل ش ــن طف ــدم از ای  69اي دی
  

در انجیل لوقا آمده  70نیست، اي تردیدانجیل لوقا جدر درستی این قضیه بر اساس روایات متعدد و نقل قول 
سالم کرد. چون الیزابت سالم مریم  -همسر زکریا-ه به الیصابات (الیزابت) دزکریا درآم ۀاست: مریم به خان
القدس پر شده، به آواز بلند صدا زده گفت: تو در م او به حرکت آمد و الیزابت به روححرا شنید، بچه در ر

م من به حرکت حبچه از خوشی در ر ،هستی. اینک چون آواز سالم تو گوشزد من شد مباركمیان زنان 
مردم و نیز از بیم طعن و تعبیر  موالنا با توجه به این نکته که چون بر مریم حمل پیدا شد از شرمِ 71درآمد.

گرفته کجا خلق گوشه از دهد که مریمِري پاسخ میبه سؤال مقد 72ایشان، خویش را از میان مردم بیرون برد،
 ؟زکریا کجا ۀخان و

ــ ــا مـ ــه تـ ــدش کـ ــا دیـ ــی کجـ  ادر یحیـ
 

 73گویـــد او را ایـــن ســـخن در مـــاجرا؟ 
  

 :که و پاسخ تاویل گونه موالنا این
ــ ــد ک ــن بدان ــه اهــل خــاطر اســت آای  ن ک

 
ــاق    اســــت را حاضــــر واغایــــب آفــ
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ــر    ــد در نظـ ــر آیـ ــریم حاضـ ــیش مـ  پـ
 

ــر     ــت از بص ــه دور اس ــی ک ــادر یحی  74م
  

خود را در این باره پنهان  تردید» واهللا اعلم«در شرح مثنوي با قید  فقید دکتر سیدجعفر شهیدي نیزاستاد 
زمان حمل مریم به عیسی را از یک ساعت  تدران قرآن ماند. این تردیدها ناشی از آن است که مفسنداشته

 زکریا رفتن و روي از خلق نهفتن را در یک ساعت ۀکه به خان 75اندو سه ساعت تا هشت ماه و نه ماه گفته
انجیل را مورد توجه قرار داد که:  ۀر کرد. براي رفع ابهام و تردید باید این گفتتوان تصوو یا سه ساعت نمی

توان مدت حمل در این صورت می 76خود؛ ۀاقامت کرد مریم نزد الیصابات مدت سه ماه و بازگردید به خان
 .ده باشدرانذگ زکریا ۀبه حساب آورد که مدتی از آن را به دور از مردمان و مدتی را در خانرا مثالً شش ماه 

 
من «که چرا به عیادت من نیامدي، سخن رفته:  (ع)در دفتر دوم مثنوي از وحی کردن حق تعالی به موسی .5

 :دپرسو چون موسی از راز و رمز این گفته وامی» يدمنآحقم، رنجور گشتم، 
 

 نیســـت نقصـــانی تـــو راگفـــت یـــارب 
 

ــا      ــخن را برگش ــن س ــد، ای ــم ش ــل گ  عق
 خاصــــی گــــزین ةگفــــت: آري بنــــد 

 
ــ گشـــت رنجـــور، او  ــومـ ــین نم، نیکـ  ببـ

 ســــت معــــذوریش معــــذوري مــــنه 
 

ــن    ــوري مـ ــوریش رنجـ ــت رنجـ  77هسـ
  

و الیه الی آورده است که: العلوم غزّن فروزانفر در این باره از احیاءماالزّمه بدیعچه استاد عالّعالوه بر آن
و لي فالن فلم تعده و بدب کیف ذلک قال مرض عرعدنی فقال یات فلم تَضرِم (ع)بقوله تعالی موسی هاالشار

 78نده.وجدتنی علته دع
] اصحاب طرف چپ (ع)عیسی[پادشاه «ون آن که مخاطب موسی باشد: ده است بددر انجیل نیز به شرح آم

، د، تشنه بودم مرا آب ندادیدگرسنه بودم مرا خوراك ندادی از من دور شوید زیرا !ونانعلمرا گوید: اي 
. پس ایشان دو محبوس بودم عیادتم ننمودی ض، مریدید، عریان بودم مرا نپوشانیدندادی اج غریب بودم مرا

یا مریضی یا محبوس دیده،  نیز به پاسخ گویند: اي خداوند! کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا برهنه
چه به یکی از این کوچکان نکردید، به گویم آنآینه به شما می نکردیم؟ در جواب ایشان گوید: هر تخدمت
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 79اید.من نکرده
 
کنم که این امور را از دانایان و خردمندان ستایش می عیسی گفت: اي پدر مالک آسمان و زمین تو را .6

فیلسوفان مکشوف نیست، بینا کردن  اموري که بر دانایان و 80نهان داشتی و به کودکان مکشوف فرمودي.
بخشیدن به مردگان است که به اعجاز  نابینایان، به رفتار درآوردن زمینگیران و شنوا گردانیدن کران و جان

نه اهل  81ون اویندعیسوي ممکن گشته است و اطفالی که این همه بر آنان مکشوف است، شاگردان و حواری
تمکین ي اهل استدالل را چوبین و سخت بیوي و به صور گوناگون، پاجاي مثناستدالل؛ موالنا نیز در جاي

 :دانسته و گفته است
ــون  ــاقالن ذوفنـــ ــن عـــ  از پـــــی ایـــ

 
 لمــــون عگفــــت ایــــزد در نبــــی الی   

 کســــی هــــر یکــــی ترســــان ز دزدي 
 

ــی    ــدارد بســ ــم پنــ ــتن را علــ  خویشــ
 صــــدهزاران فضــــل دانــــد از علــــوم  

 
ــی   ــود را مـ ــان خـ ــوم جـ ــد آن ظلـ  ندانـ

ــد او   ــیدانــ ــوهري خاصــ ــر جــ  ت هــ
 

ــري    ــون خـ ــود چـ ــوهر خـ ــان جـ  در بیـ
ــی   ــه همـ ــوز  کـ ــوز و الیجـ ــم یجـ  دانـ

 
 خــود نــدانی تــو یجــوزي یــا عجــوز      

 دانـــی تـــو، لیـــک   ایـــن روا و آن روا 
 

 82نـــاروایی بـــین تـــو نیـــک یـــا تـــو روا 
  

 ریس:دکار است نه تعلیم و تدر این راه، تصدیق و تسلیم به

ــرد ره   ــث ار خ ــن بح ــدر ای ــ ان ــین ب  ديب
 

ــ   ــن بــــ ــر رازي رازدار دیــــ  ديفخــــ
ــم   ــن ل ــک چــون م ــملی ــذق ل ــودی ــدر ب  ی

 
ــ  ــل و تخیـ ــرت یعقـ ــزودالت او حیـ  83فـ

  
جا بودي، برادر من اگر در این !و گفت: اي آقادب -مرتا نام-میزبانی عیسی را به عهده داشت  زنی که .7

 ددر قیامت برخواهدانم که مرتا به وي گفت: می !مرد. عیسی بدو گفت: برادر تو برخواهد خاستنمی
خاست. عیسی بدو گفت: من قیامت و حیات هستم؛ هر که به من ایمان آورد، اگر مرده باشد زنده گردد و 

ر را از گور فراخواند و او زاعلیرد. سپس ان ایمان آورد تا به ابد نخواهد مهر که زنده بود و به م
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 گوید:نامد و میمی یامبر را قیامتموالنا نیز در دفتر چهارم مثنوي، وجود نازنین پ 84برخاست.

ــز    ــت خی ــی راس ــرافیل وقت ــو اس ــون ت  چ
 

ــتخیز    ــیش از رســ ــاز پــ ــتخیزي ســ  رســ
 کـــه گویـــد کـــو قیامـــت اي صـــنم هـــر 

 
ــنم    ــک مـ ــت نـ ــه قیامـ ــا کـ ــویش بنمـ  خـ

ــر  ــت  درنگــــ ــائل محنــــ  زدهاي ســــ
 

 زیــن قیامــت صــد جهــان افــزون شــده      
ــد  ــوت   ور نباشـ ــر و قنـ ــن ذکـ ــل ایـ  اهـ

 
 85ســلطان ســکوتاالحمــق اي  پــس جــواب 

  
 دخورد؟ عیسی چون شنیگیران و گناهکاران غذا میگفتند: چرا استاد شما با باج (ع)به شاگردان عیسی .8

کاران را به توبه ام تا عادالن را بلکه گناهرستان، بلکه مریضان احتیاج به طبیب دارند. نیامدهدگفت: نه تن
دي ان الهی و سی«ثمالی که:  ةاست با این جمالت از دعاي ابوحمز این آیات قابل قیاس 86دعوت نمایم.

من ببک ف ءاهل الوفا االّ لی من یفزع المذنبون و ان کنت التکرمإف و اهل طاعتک کئالولیا غفر االّتکنت ال
 و موالنا گوید: 87»یستغیث المسیئون

ــا  ــس کجـ ــد ل  پـ ــا نالـ ــزارد، کجـ  یم؟ئـ
 

ــه    ــذیري ب ــو نپ ــر ت ــریم گ ــک اي ک ــز نی  ج
 جــو کنــد لطــف شــه جــان راجنایــت    

 
ــد      ــو کن ــت را نیک ــر زش ــه ه ــه ش  88زان ک

  
کسی دو چیز را با هم، یکی خدا و دیگري مال؛ به  دقول عیسی است که: ممکن نیست که پرستش کن .9

یک را بزرگ دارد دیگري را باید  ت دارد با دیگري باید دشمن باشد و هریک را دوس جهت آن که هر
یت رضأتین بقدر ما کمثل ضرّ هاالخر نیا ودمثل ال«ه است: دو در خبرهاي اسالمی آم 89حقیر شمارد.

سازي، دیگري را  یکی را خشنود قدر کهمانند؛ آندنیا و آخرت به دو هوو می 90»خري.سخطت األأحداهما إ
 به خشم آورده باشی؛ و موالنا گوید:

  ــراج ام ــت آن سـ ــه اسـ ــه بگفتـ ــاننـ  تـ
 

 ؟تانضــــرّ ایــــن جهــــان و آن جهــــان را 
ــود     ــراق آن بـ ــن، فـ ــال ایـ ــس وصـ  پـ

 
 91ت ایـــن تـــن، ســـقام آن بـــود   حصـــ 
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الل و نابینا  ند به نزد او جمعی کثیر و با ایشان بوددجا نشست و آمو یسوع رفت در باالي کوه و در آن .10

 92پاي یسوع و همه را شفا داد: پس افتادند به .آزاران بسیارو لنگ و شل و صاحب

ــتندي ز  ــع گش ــ جم ــق ر ه ــراف خل  اط
 

 و اهــل دلـــق  از ضــریر و لنــگ و شــلّ    
 بـــر در آن صـــومعه عیســـی صـــباح    

 
ــاح     ــد از جنـ ــان رهانـ ــه دم اوشـ ــا بـ  تـ

ــویش     ــتی از اوراد خ ــارغ گش ــو ف  او چ
 

ــوب    ــدي آن خ ــرون ش ــتگه بی ــیشچاش  ک
ــزار     ــدي ن ــتال دی ــوقی مب ــه ج ــون ک  چ

 
ــار    ــد و انتظــ ــر در در امیــ ــته بــ  شســ

ــدا     ــت از خـ ــحاب آفـ ــی اي اصـ  گفتـ
 

ــت   ــانحاجـ ــن جملگـ ــد رواایـ ــان شـ  تـ
ــی  ــد بـ ــین روان گردیـ ــاهـ ــج و عنـ  رنـ

 
 93اري و اکــــرام خــــدا ســــوي غفّــــ  

  
ۀادیان را واحد شمرده و هم بات دینی را در مثنوي چند نوبت انتقاد کرده و اصولموالنا اختالفات و تعص 

، پیروان هر مذهب دشناسکه باید می و حقیقت دانسته است. کسی که حقیقت را چنان ها را منتهی به حقّآن
شود که انبیا با یکدیگر دوست و نهد و متوجه میسو میدارد و جدل و خالف را به یکرا معذور می

کرد و تصدیق میرا ت موسی که موسی به ظهور عیسی بشارت داده و عیسی نبو اند؛ چنانق هم بودهدمص
 94به ظهور خود معرفی فرمود. دهندهخدا و بشارت ةحضرت رسول اکرم، موسی و عیسی را فرستاد

ــان   ــد در مکـ ــر آیـ ــراغ ار حاضـ  ده چـ
 

 یکــی باشــد بــه صــورت غیــر آن     هــر 
ــور    ــرد نـ ــوان کـ ــرق نتـ ــر فـ ــیهـ  یکـ

 
ــون بــه    ــچ  شــکیورش روي آري بــین

 گر تـو صـد سـیب و صـد آبـی بشـمري       
 

ــري     ــون بفش ــود چ ــک ش ــد، ی ــد نمان  ص
ــت   ــداد نیسـ ــمت و اعـ ــانی قسـ  در معـ

 
ــراد   ــه و افــ ــالی تجزیــ  نیســــتدر معــ

 ا یــاران خــوش اســت  بــ حــاد یــار اتّ 
 

 95صـورت سـرکش اسـت    ،پاي معنی گیـر  
  

هر  (ع)دارد که موسی و عیسی یحتصر» بکشت از بهر تعصآن پادشاه جهود که نصرانیان را می«در داستان 
 :اند امادو رهرو راه حقیقت و پیرو یک طریقت بوده
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ــدا    ــرد در راه خــ ــول کــ ــاه احــ  شــ
 

ــدایی   ــاز خـــ ــداآن دو دمســـ  96را جـــ
  

کردید گفت: اگر موسی را تصدیق میآورده است که عیسی مسیح خطاب به یهودیان میو شاید به خاطر می
کنید پس هاي او را تصدیق نمیاما چون نوشته ،من نوشته است ةکردید، چون که او دربارمرا نیز تصدیق می

هاي گوناگون انوار چون آینه باید تا جلوهدلی  و این تصدیق را 97هاي مرا قبول خواهید کرد؟چگونه سخن
یابد، دریابد و بر و میلدیوار تأل دالن و گاه از در وبان پیامبران و زمانی از مشرق صاحبز لالهی را که گاه ا

 این باور ایمان آورد که:

ــق گــ    ــاك و نط ــق خ ــق آب و نط  لنط
 

ــل دل   ــواس اهـ ــوس حـ ــت محسـ  98هسـ
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