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  دعا در مثنوي
  ∗كريم زماني

  دارد كه مقدار آن نسبتي و مثنوغزليات در يقيز و عمي شورانگيها موالنا مناجات
ن و ي موالنا بهترةديعق  به.ز استيار شورانگيا بسست امياد ني زيمثنوم يحجم عظ به
 عبد بودن خود را يلحظه و آن چي است كه ما در هي عبادي، زندگين زندگيباتريز

م تا از يخالق را بدان  بهدنيم و راه رسيريم و دامن لطف خداوند را بگيش نكنفرامو
و اذكار   فقط اورادي عبادي گسترده است، زندگي عبادي مفهوم زندگ.ميمعبود دور نمان

 كند و نسبت  ميا و تظاهريد، ريگو  مي كه دروغيست كسيفات ني تشرةك سلسليو 
 . استيانسان فراموش يتخاص.  نداردي عباديدگ زن،اعتنا است يچارگان بي بيدردها به
 ند صاحب دژ را فراموشيب  مي راي جهان هستيربا ن كه نقش و نگار دژ هوشيهم
  :ديگو  ميمان باستاني از حكيكي. كند مي
 ين خود را كه پدر و مادريد والد است كه از همان بدو تولّيانسان مانند نوزاد”

لت خود را يكند و چون اصل با فض  ميملت و از تبار باال هستند گيبا فض
كه  نيشود تا ا  مييوي امور نازل و پست دنةك سلسليكند، سرگرم   ميفراموش
ن بوده كه يا اي انبةفين نقش و وظي بنابرا.اصل خانواده بازگرداند  به او رايعارف

  .“ خود كنندأر اصل و مبدانسان را متذكّ
  :ديگو  مين بارهيز در اي عارف بزرگ نيعرب ابن
 يبرا. شود و هم حجاب حق  مي هم مظهر حق، متناقض داردي ذاتيجهان هست”

 ا مشاهده كنندين دني حضرت حق است كه خدا را در همةنيا مظهر و آي دنيكسان
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ن ي در ا، خارج شونديني و خودبين بزرگ منشي را بشكنند و از اينيو بت خودب
 را  و جمال حقحضرت حقتوان   ميشود كه در آن  مييا نهيصورت جهان آ

 يني است كه انسان را مفتون خودبين صورت جهان حجابير ايدر غ. تماشا كرد
صال و ا و نوع اتّيدن  به عرفه، نگاهين در دعايهمچن. كند  مي خوديو بزرگ منش

  و گسستهيد انفصالين است كه اگر با دي انسان در اياصل وجود  بهارتباط
 ،ميرس ي نميقيمعرفت حق  بهم ويبر ي نمي حضرت حق پذات  به،ميجهان نگاه كن به
حضرت   به ما رايم جهان هستيا نگاه كنيدن  بهوستهي و پيصالد اتّي اگر با ديول
يدر ب. دهد  ميوندي پحقو خاك مظهر خلق است و انات موالنا آب مظهر حق 

ز نماد عارف ي نيف و جان بخش بوده و مرغابيبخش است، لط اتيآب چون ح
 ييها ز نماد انساني نيمرغ خاك. شود  ميور ا و بحر معرفت غوطهيت كه در دراس

  و تخته بند عالم ظاهر گرفتار شدند، هرچندين جهان ناسوتيا  بهاست كه
 جهان يگل و ال  بهن پرندگاني ايها ا بال ام، پرنده هستندها  انسانةظاهر هم به
  پرواز ندارند و در اصليين است كه تواناي سنگيقدر  به آغشته شده ويهست
  مانند علم،ييها  آمدند و امانتين جهان ناسوتيا ها به انسان. ن گرفتار شدنديزم به

  را نكردنديت وفادارين امانت رعاي در ايقدرت و امكانات از خداوند گرفتند ول
 و ي، سبب سرگشتگي و عرفانيد الهياز د. ز فراموش كردنديو اصل خود را ن

 كه ي خدا را حفظ نكردند، درحاليها ن است كه امانتي در اها  انسانيرانيح
 يول.  داشته باشندي و قدسي معنويتوانند زندگ  ميل داشتن علم و قدرت،يدل به
كه در رفاه غرق شدند از  نين اياوردند و در عيجا ن  به عهد راين امانت وفايدر ا
  .“كنند يوقت احساس سعادت نم چيفر در عذاب هستند كه هين كيا

ن دعا از صفت يم داده است و ايبشر تعل  به است كه خدايا هين عطيدعا بزرگتر
ن خالق و مخلوق نسبت و يرا بي ز،رديگ  ميخداوند سرچشمه يتو ربوب يترحمان
 نيبنابرا. ميف هستيم او قادر است و ما ضعياو خالق است و ما مخلوق. ستي نيتيسنخ
ان ي ميو مجانست يتد سنخي چراكه با،ديب جوخدا تقر  بهتواند يوجه بنده نم چيه به

 كه ي هست و هر صفتي كلّييك جداين انسان و خداوند يا ب ام،خالق و مخلوق باشد
و  يترحمان. مي دارياديدر او كمال است در ما نقص است پس ما از خداوند فاصله ز
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خته است يش آويايام نن  بهنيزم  به از آسمانيسمانين است كه ريخداوند در ا يتربوب
ن يبنابرا. ميرون آوري بيم و خود را از چاه ناسوتيريش را بگيايسمان دعا و نيكه ما ر
از بشر با حضرت حق يت كرده، راز و نيمخلوق عنا  به كه خداونديا هين عطيبزرگتر
 ضيكند و ف  ميين كرم از بشر ندارد، نور افشاني اي در ازاي كه چشمداشتياضيف. است
سمان يق ريم دادن دعا است كه آن را از طريبنده، تعل  بهن لطف خدايبزرگتر. بخشد مي
انسان و فرشته محدود   بهيموجودات هست. ده استيبندگان خود بخش  بهيوح
 خود يني تكوةآنها با شاكل. رنديگ ميبرز درياه و جماد را نيوان، گيشوند، بلكه ح ينم

الت يموالنا در تمث. اند ح خداوند مشغوليتسب ه بها  هست و آنيدهند كه خالق  مينشان
ش مثل كف يها كند كه برگ  ميهي انسان تشبيبازو  بهخود درختان و شاخسارانش را

 دست گشوده و يها ش همانند پنجهيها خصوص درخت چنار كه برگ  به.دست است
 يها گن بريه شده كه ايدرخت تشب  بهل انسانين تمثيدر ا. آسمان دراز شده است  بهرو

 ة است همياتيآ  بهازنظر موالنا كه مستند. كشاند  مي پروردگاريسو  بهگشوده ما را
  خاصي با زباني هر موجوديهستند ول يتش با حضرت احديايموجودات در حال ن

م و يسمان دعا را وصل كني است كه ما رحق  به دعا قربين وجودأش. پردازد  ميذكر به
ن يه ام، البتّيكن  ميكياو نزد  بهشتري صورت خود را بنيم در ايبا خداوند صحبت كن

 شتريم قرب ما بي در خود منعكس كنيست و هر قدر كه از صفات الهي ني مكانيكينزد
ست بلكه خود ي نيش زندگيخدا است و فقط آرا  بهبن دعا، حجت تقريشود بنابرا مي
 است كه از ييها حظهم و دعا لي هستي جهان ناسوتيها يما غرق در آلودگ.  استيزندگ
ن است كه خداوند يش در اياين يتم و اهميريگ  ميس تنفّيبخش اله اتيژن حياكس
  .رساند  ميداكنند سرعت اجابت خدا راي حال دعا پها ن كه انسانياالجابه است، هم عيسر

ن ي اي ول، گفته شود كه آن زبان گناه نكرده باشديزبان  بهديكه دعا با نيگر اي دةنكت
ن يا  بهم و موالنايخداوند هست  به نسبتياغي و يانگر، عاصي عصةاست هممحال 

شود كه ما   مييين دعايم ايگران دعا كني دكند كه اگر ما در حق  ميريصورت تفس
صفا و   بهم و اگريخبر يگر بيكديم چرا كه از گناه زبان يگناه انجام داد يزبان ب با
گران ي ديبن جان برا و ازميم و پاك كنيي بشوآب رحمت  به راها نهيم و كي برسيشيپاال
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